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IEVADS
Mūsdienās mazkustīgs dzīvesveids kļūst arvien vairāk un vairāk izplatīts visā pasaulē;
tas izraisa cilvēkiem nopietnas veselības problēmas (World Health Organization, 2014).
2012. gadā 80 % Eiropas iedzīvotāju nāves gadījumu iemesls bija tādas neinfekciozās
slimības kā asinsrites saslimšanas, gremošanas problēmas, diabēts, ko izraisījis mazkustīgs
dzīvesveids (Health 2020: The European policy framework supporting action across
government and society for health and well-being, 2012). 2014. gadā vairāk nekā 50 %
Eiropas iedzīvotājiem pieaugušo vecumā ir palielināta tauku masa vai viņi cieš no
aptaukošanās; dažās Eiropas valstīs šis cipars tuvojas 70 % (WHO Regional Office for
Europe, 2014). 20 % bērnu Eiropā cieš no palielināta svara un 40 % – no aptaukošanās
(Wijnhoven et al., 2014). 5 % koronāro sirds slimību, 7 % otrā tipa diabēta, 9 % krūts vēža un
10 % resnās zarnas vēža gadījumu ir saistīti ar fizisko aktivitāšu trūkumu: tā rezultātā ir
1 miljons nāves gadījumu (aptuveni 10 % no visiem nāves gadījumiem) un 8,3 miljonu
invaliditātes iegūšanas gadījumu vienā gada laikā Eiropā (World Health Organization, 2015).
Izskatot Latvijas Nacionālās attīstības plānā 2014.–2020. gadam sniegto statistiku,
konstatējams, ka 2012. gadā 30 % no visiem Latvijā mirušajiem cilvēkiem dzīvību zaudējuši
ekonomiski aktīvajā vecumā (National Developmental Plan of Latvia, 2014–2020; Pudule et
al., 2012; Štāle et al., 2013).
Tikai 8 % Eiropas Savienības un 6 % Latvijas iedzīvotāju regulāri nodarbojas ar
fiziskajām aktivitātēm, ko iesaka Pasaules Veselības organizācija (turpmāk – PVO). 33 %
iedzīvotāju citās Eiropas valstīs un 25 % Latvijā nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm reti,
42 % iedzīvotāju Eiropā un 39 % Latvijā vispār nepiedalās fiziskajās aktivitātēs. 55 % Eiropas
vīriešu un 63 % Eiropas sieviešu reti piedalās vai nepiedalās fiziskajās aktivitātēs. Latvijā
situācija ir vēl sliktāka – 66 % vīriešu un 71 % sieviešu nepiedalās fiziskajās aktivitātēs vai
dara to ļoti reti. (Eurobarometer, sport and physical activities report, 2013)
Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam kā viena no prioritātēm ir
noteikta „Cilvēka drošumspēja”, kuras sadaļā Vesels un darbspējīgs cilvēks viens no attīstības
7

mērķiem ir veselīga dzīvesveida sekmēšana kā dzīves kvalitātes pamats; tātad Latvijā tas ir
viens no prioritārajiem sabiedrības attīstības virzieniem (National Developmental Plan of
Latvia, 2014–2020).
Ņemot vērā PVO definīciju, veselība ir daudzfunkcionāls jēdziens, kas ietver fizisko,
garīgo un sociālo labklājību. Tieši tāpēc cilvēka veselību nosaka gan objektīvie, gan
subjektīvie rādītāji (Official Records of the World Health Organization, 1946). Savukārt,
veselības zinātņu izpratnē, veselība ir līdzeklis ekonomisko, kultūras un sociālo labumu
ieguvei: „Veselība ir dinamisks labklājības stāvoklis, kuru raksturo fiziskais, garīgais un
sociālais potenciāls, kas atbilst dzīves prasībām.” (Bircher, 2005) Veselības ekonomikas
izpratnē, veselība ir vērtība, ko objektīvi var mērīt (Culyer, 2014). Īstenojot veselīgu
dzīvesveidu, ir iespēja radīt jaunas ķermeņa maiņas vērtības sociālajā vidē. Fiziskā veselība
kā ķermeņa maiņas vērtība multiplicē citas vērtības sociālajā vidē, piemēram, labklājību.
Mūsdienās ir svarīgi būt apmierinātam ar savām sajūtām, izjust pozitīvas emocijas un būt
piederīgam sabiedrības daļai.
Fitness dod vairākus fiziskos, garīgos un sociālos ieguvumus, tostarp veselības
uzlabošanu, stresa mazināšanu, interešu attīstību, pašpārliecinātību un lielākas sociālās
piederības izjūtas veicināšanu (Spitzer et al., 1999; Ponde & Santana, 2000). Neraugoties uz
to, daudzi cilvēki nepiedalās fitnesa fiziskajās aktivitātēs, īpaši sievietes (Green, 2008; Lewis
& Ridge, 2005). Sabiedrībai ir pieejama plaša informācija par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu,
informācija par pareizu uzturu, dažādām tendencēm fitnesa jomā, tomēr cilvēkiem nav
izveidojusies vajadzība regulāri būt fiziski aktīviem.
Fitness ir veselīga dzīvesveida īstenošana, kas palīdz investēt savā kapitālā, palīdz
veidot savu identitāti, pilnveidot sevi, palīdz būt kopā ar citiem. Cilvēks veidojas sabiedrībā
un uzkrāj kapitālu, mijiedarbojoties ar citiem indivīdiem (Bourdieu, 1986; Shilling, 1991;
Hutson, 2012). Vairumam cilvēku kapitāla jēdziens ir saistīts tikai ar naudu vai nekustamo
īpašumu, t. s. aktīviem un atšķirības simboliem, kas ļauj saprast, kādu sociālo statusu cilvēks
ieņem sabiedrībā. Tomēr ir arī citādākas, dažreiz neredzamas kapitāla formas, kas ietekmē
cilvēka dzīvi un tās kvalitāti.
Fitnesu kā veselīga dzīvesveida īstenošanu veido gan veselīgs uzturs, gan veselību
veicinošas fiziskās aktivitātes. Tas ir saistīts gan ar izskatu, gan veselību. Tomēr sabiedrības
tendence ir vairāk uzlabot ārējo – ķermeni, nevis iekšējo – veselību (Duncan, 1994; Dworkin
& Wachs, 2009; Maguire, 2008). Investējot fiziskajā kapitālā ar fitnesa palīdzību, mēs spējam
investēt ne tikai savā ķermenī, bet veselībā kopumā, kas palīdz pagarināt indivīda sociālās
aktivitātes mūžu.
Analizējot zinātnisko literatūru, konstatējamas vairākas pretrunas:
1) starp sabiedrību, kas pieprasa veselu un darbspējīgu cilvēku, un paša cilvēka zināšanām
par veselību, kuram fizisko aktivitāšu mērķis ir ārējā izskata maiņa, nevis izmaiņas
organismā, uzlabojot veselību;
2) starp sabiedrības prasībām pēc neierobežotas attīstības, lai līdzinātos izskata ideālam, ko
popularizē mediji, un cilvēka spējām un vēlmēm būt ideālam atbilstošam, lai nezaudētu
sociālo piederību;
3) starp cilvēka pašuztveri, gatavību mainīties un apkārtējo vidi.
Tas norāda uz nepieciešamību detalizēti izpētīt problēmjautājumus.
Promocijas darbā pētīts cilvēks sabiedrībā, nosakot katra vajadzības, intereses un
vērtības, veicinot sociālo piederību fitnesā, izglītojot cilvēku veselīga dzīvesveida jautājumos
un veidojot vajadzību investēt savā fiziskajā kapitālā, uzlabojot veselību.
Pētījuma objekts: cilvēka fiziskā kapitāla izaugsme.
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Pētījuma priekšmets: cilvēka fiziskā kapitāla un sociālās piederības veicināšana
fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā.
Pētījuma bāze: fitnesa kluba individuālo un mazo grupu nodarbību dalībnieces:
13 sievietes vecumā no 21 gada līdz 38 gadiem; instrumentārija aprobācijas pētījuma bāzes
dalībnieces: 80 sievietes vecumā no 18 līdz 58 gadiem.
Pētījuma mērķis: teorētiski pamatota fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izstrāde
fitnesā, tā lietderīguma izvērtējums veselīga dzīvesveida īstenošanā un praktisko
rekomendāciju izstrāde fiziskā kapitāla sekmēšanai sievietēm.
Pētījuma hipotēze: fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana veicina fizisko kapitālu
sievietēm, ja
- fitnesa programma ir balstīta uz dalībnieču vajadzībām, interesēm un vērtībām;
- treneris izglīto dalībnieces par fizisko kapitālu, tā veicināšanas nepieciešamību, un
fitnesa programmas īstenošanas gaitā tiek veicināta sociālā piederība fitnesa grupai, kas
sekmē veselīgu dzīvesveidu.
Pētījuma uzdevumi:
1. Izpētīt un izvērtēt jēdzienu fiziskais kapitāls un fitness satura būtību un samēru dažādos
teorētiskajos kontekstos.
2. Izvērtēt dzīvesveidu kā fiziskā kapitāla struktūrkomponentu, vajadzības, intereses,
vērtības un sociālo piederību kā dzīves kvalitātes komponentu un fizisko sagatavotību
kā fiziskā kapitāla objektīvo rādītāju sievietēm fitnesā.
3. Izstrādāt un aprobēt fiziskā kapitāla veicināšanas modeli fitnesā kā veselīga dzīvesveida
īstenošanā un noteikt tā ietekmi uz sieviešu dzīvesveidu, sociālo piederību un fizisko
sagatavotību.
4. Izstrādāt praktiskās rekomendācijas fiziskā kapitāla sekmēšanai sievietēm fitnesā kā
veselīga dzīvesveida īstenošanā.
Pētījuma metodes:
1. Teorētiskās pētījuma metodes: zinātniskās literatūras un avotu izvērtēšana, apkopošana
un analīze; dokumentu analīze.
2. Empīriskās pētījuma metodes:
- aptauja:
1) anketēšana,
2) daļēji strukturētā intervija;
- EUROFIT testi;
- bioimpedance;
- konstatējošais eksperiments;
- matemātiskā statistika.
Pētījuma metodoloģija
Pētījuma metodoloģisko pamatu veido zinātnieku teorētiskās un empīriskās atziņas.
1. Fiziskais kapitāls ir ķermeņa maiņas vērtība, ķermeņa izmantošana kā investīcijas
ķermenī, ķermeņa interpretācijas veidi sociālajā vidē (Hutson, 2012).
2. Veselīga dzīvesveida īstenošana ir rādītājs fiziskā kapitāla procesuālā
struktūrkomponentam investīcijas ķermenī; tas ietver veselību veicinošu uzvedību un
paradumus (WHO, 1998; Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980): veselīga uztura
lietošanu (Bailey et al., 2013; Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980; WHO, 1998);
veselību veicinošas fiziskās aktivitātes (Hutson, 2012; Shilling, 1991; Ильинский,
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1996; Bourdieu, 1980; WHO, 1998); papildu citas sociālās aktivitātes sabiedrībā
(Shilling, 1991) kā apkārtējās vides un sociālās dzīves raksturojumu sievietēm.
Fiziskā kapitāla rezultatīvā struktūrkomponenta ķermeņa maiņas vērtība, tās elementi
konkrētajā sociālajā vidē – ķermeņa kompozīcija, veselības stāvoklis, fiziskās īpašības
un izskats (Hutson, 2012) – ir fizisko veselību raksturojošie rādītāji (Bailey et al.,
2013), kas ļauj objektīvi novērtēt sieviešu procesuālo komponentu investīcijas ķermenī
un tiek raksturoti ar šādiem uz veselību orientētiem fiziskās sagatavotības
komponentiem: kardiorespiratorā darbspēja (Bailey et al., 2013; Caspersen et al.,
1985a); motorā gatavība (fiziskās īpašības: muskuļu spēks, izturība, lokanība)
(Hillman et al., 2013; Shilling, 1991; Hutson, 2012; Bailey et al., 2013; Caspersen et
al., 1985a); ķermeņa kompozīcija (Радаев, 2010; Hutson, 2012; 2013; Bailey et al.,
2013; Bourdieu, 1986; Shilling, 1991; Caspersen et al., 1985a).
Uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība saplūst ar fitnesa kā fiziskās sagatavotības
jēdziena izpratni, kas definējams kā organisma iedzimto un iegūto morfoloģisko un
funkcionālo īpašību kopums (Рогинский, 1963), spēja veikt ikdienas darbības bez
pārlieku noguruma, tādējādi samazinot priekšlaicīgas hipokinētiskās slimības risku
(Hoeger, 2013), mazkustīguma izraisīto slimību priekšlaicīgu attīstību (Vanhees et al.,
2005; Pate, 1988), un atspoguļo organisma sistēmas funkciju gatavību un adaptāciju
konkrētas darbības veikšanai (Быков, 2009), ietverot kardiorespiratoro darbspēju,
motoro gatavību (spēku, muskuļu izturību, lokanību), ķermeņa kompozīciju
(Caspersen et al., 1985a), ir saistīta ar fiziskajām aktivitātēm (Sloan et al., 2009;
Kaupuzs & Larins, 2010; Mammen & Faulkner, 2013; Napolitano et al., 2011 u. c.) un
funkcionālajām spējām (Vecenāne & Fernāte, 2013; Edward et al., 2006), kā arī ir
fiziskās veselības rādītājs.
Fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana (U.S. Department of Health and Human
Services, 1996; Malina, 2010; Паффенбаргер & Ольсен, 1999; Лисицкая, 2002;
Howley & Frenks, 1998; Kravitz & Robergs, 1993) ir ķermeņa fiziskā kapitāla
procesuālā struktūrkomponenta investīcijas ķermenī rādītājs, kas ietver veselību
veicinošu uzvedību un paradumus, ietekmējot fiziskā kapitāla rezultatīvā
struktūrkomponenta ķermeņa maiņas vērtības rādītāju sociālajā vidē, proti, fizisko
veselību.
Veselība ir pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības dinamisks stāvoklis, nevis
tikai slimību vai fizisko defektu trūkums (Official Records of the World Health
Organization, 1946). Cilvēka ķermenis ir vienots veselums, kurā viss fiziskais,
garīgais un sociālais ir cieši saistīts; to raksturo fiziskais, garīgais un sociālais
potenciāls, kas atbilst dzīves prasībām (Bircher, 2005). Veselība ir vērtība, ko objektīvi
mēra (Culyer, 2014). Labklājība ir pozitīva dzīves uztvere un laba pašsajūta (Diener
et al., 1997; Veenhoven, 2008) kā fiziskā veselība.
Sociālā piederība ir saistības izjūta (Deci & Ryan, 1991), cilvēka savstarpējo attiecību
uztvere konkrētajā sociālajā grupā vai vidē, izpratne par to, vai citi šajā grupā indivīdu
ietver, ciena un novērtē (Baumeister & Leary, 1995); tas ir saistīts ar fizisko aktivitāšu
daudzumu (Walseth, 2006; Walseth & Fasting, 2004; Antonsich, 2010; Yuval-Davis,
2006; Anthias, 2006; Pinquart & Sorensen, 2001; Everard et al., 2000) un pozitīvi
ietekmē socializēšanos sievietēm jebkurā vecumā (Pinquart & Sorensen, 2001).
Cilvēka vajadzības ietver piecus līmeņus (Atkinson et al., 1996; Hall et al., 1998;
Larsen & Buss, 2002; Mischel, 1999; Myers, 2003; Pervin & John, 2001) un ir
balstītas vai nu uz nepietiekamu dzīvei vajadzīgo komponentu daudzumu, vai uz
personālo izaugsmi (izaugsmes vajadzībām) (Maslow, 1943; 1954).
Sociālā interese ir spēja interesēties par citiem cilvēkiem un piedalīties to dzīvē,
mijiedarbojoties ar tiem (Adler, 1932); tā veicina sociālo piederību, mazina
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bezpalīdzības izjūtu un atrautību no sabiedrības (Richardson & Manaster, 2003).
Cilvēki ar lielu sociālo interesi ir arī fiziski aktīvāki, turklāt savā ikdienā (Adler, 1964),
bet nepietiekami attīstīta sociālā interese bērnu un pusaudžu vecumā rada
psiholoģiskas grūtības pieaugušo vecumā (Guzick et al., 2004; Maltby et al., 1999;
Nikelly, 2005; Sweitzer, 2005).
10. Vērtības ir pārliecība, kas saistīta ar personas identitāti (Prentice, 2000) un kalpo
cilvēkam kā kritērijs vai standarts, lai novērtētu dažādus notikumus vai cilvēkus
(Rokeach, 1973); tā balstās uz motivāciju (Schwartz & Bilsky, 1987). Mainoties
vērtībām, mainās cilvēka izmantotie kritēriji rīcības izvēlei un notikumu vērtēšanai,
mainās motivācijas un spriedumu pamats (Schwartz, 1992).
11. Sociāli un ekonomiski attīstītajās valstīs ideāls sievietes ķermenis ir ļoti slaids
(Calogero et al., 2007); tas saistīts ar medijos tiražēto informāciju par sievietes
ķermeņa proporcijām (Spitzer et al., 1999; Voracek & Fisher, 2002; 2006), un tiek
uzskatīts par pievilcīgumu (Smith et al., 2007; Swami et al., 2006), kas savukārt
negatīvi ietekmē sieviešu pašapziņu, attieksmi pret savu ķermeni, izraisa
neapmierinātību ar dzīvi un depresiju, palielinot risku saslimt ar anoreksiju un bulīmiju
(Harrison & Cantor, 1997; Lavine et al., 1999).
Pētījuma zinātniskā novitāte
Promocijas pētījumā ir analizēta un paplašināta fitnesa jēdziena izpratne sporta zinātnē
Latvijā, zinātniski pamatota tā nozīme veselīga dzīvesveida īstenošanai. Ņemot vērā fitnesa
funkciju sabiedrības labklājības uzlabošanai, darbā ir zinātniski pamatota fitnesa jomas
iekļaušana Latvijas sporta struktūrā. Tas ļauj valstiski pilnvērtīgāk sekmēt konkrētās jomas
attīstību un kontroli kā veselīga dzīvesveida popularizēšanas instrumentu Latvijas teritorijā.
Latvijā sporta zinātnes kontekstā pirmo reizi ir izpētīts jēdziens fiziskais kapitāls,
teorētiski pamatojot fiziskā kapitāla struktūrkomponentus un izstrādājot tā objektīvos
radītājus.
Ir izstrādāts un strukturēts zinātniski argumentēts fiziskā kapitāla izaugsmes un
sociālās piederības veicināšanas strukturāli funkcionālais modelis fitnesā kā veselīga
dzīvesveida īstenošanā sievietēm. Tāpat ir izpētītas pretrunas, veicinot sociālo piederību un
fiziskā kapitāla izaugsmi praktiski veselām, ekonomiski aktīvā vecuma sievietēm, kuras ir
sociāli un fiziski aktīvas, novēršot zināšanu trūkumu un šķēršļus sevis pilnveidošanas procesā.
Pētījuma praktiskā nozīme
Fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā izstrādātais un zinātniski argumentētais
fiziskā kapitāla izaugsmes un sociālās piederības veicināšanas strukturāli funkcionālais
modelis ir praktiski aprobēts. Fiziskā kapitāla objektīvie radītāji ļauj precīzi izanalizēt un
izmērīt katra cilvēka investīcijas savā veselībā un noteikt ķermeņa maiņas vērtību sabiedrībā,
kā arī tās dinamiku. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeli var lietot visi fitnesā ieinteresētie
(treneri un dalībnieki), lai uzlabotu fitnesa programmu īstenošanu, modificējot to konkrētās
grupas vajadzībām, interesēm un vērtībām.
Izmantojot fitnesā fiziskā kapitāla veicināšanas modeli, ir iespēja uzlabot sievietes
sociālo piederību, kas turpmāk palīdz uzlabot arī dzīves kvalitātes līmeni un sievietes sociālo
identitāti.
Pētījuma laikā fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa aprobācijā izmantoti aktuālajām
pasaules tendencēm atbilstoši līdzekļi fitnesa jomā, kas tuvina sporta zinātnes īstenošanu
praksei komerciālajā jomā.
Promocijas pētījumā ir aprobēta individualizēta kopveseluma pieeja nodarbību
plānošanā, organizēšanā un īstenošanā, veicinot fiziskā kapitāla izaugsmi sievietēm fitnesā kā
veselīga dzīvesveida īstenošanā, tādējādi uzlabojot sieviešu fizisko un sociālo labklājību.

11

Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes
1. Visbiežāk minētās vajadzības sievietēm fitnesā ir fizioloģiskās: labi izskatīties un būt
veselai; sociālā interese ir vērsta kā uz sabiedrību, tā uz sevi; vērtības kā trenera
zināšanu līmenis rezultātu sasniegšanai, spēja sasniegt to, ko vēlas, disciplinējot sevi,
pozitīvisms, dzīvesprieks nodarbību laikā un pēc nodarbībām, emocionāla stabilitāte,
ģimene un tās motivācija, aktīvs dzīvesveids un skaists ķermenis.
2. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa īstenošana sievietēm fitnesā paaugstina fizisko
kapitālu, balstoties uz sieviešu vajadzībām, interesēm un vērtībām, veicinot investīcijas
ķermenī fitnesa programmas īstenošanā un patstāvīgi, trenerim izglītojot par fizisko
kapitālu, tā veicināšanas nepieciešamību un veidojot sociālo piederību veicinošu vidi
fitnesā, kas sekmē veselīgu dzīvesveidu.
3. Fiziskā kapitāla veicināšanas procesu fitnesā ietekmē ne tikai sieviešu vajadzības,
sociālās intereses, vērtības, bet arī šķēršļi un to pārvarēšanas nosacījumi. Šķēršļi ir ārējā
vide un ģimene, apkārtējie cilvēki, kas traucē sasniegt labākus rezultātus, veselība, kas
ierobežo sievietes iespējas veicināt savu fizisko kapitālu, zināšanu trūkums, lai
patstāvīgi veicinātu fizisko kapitālu, emocionālā nestabilitāte un nespēja koncentrēties,
motivēt sevi, disciplīnas trūkums nodarbību laikā un ārpus tām, kā arī garastāvoklis.
Savukārt, veicinošie faktori ir grupa un citas sievietes – grupas dalībnieces –, kas
motivē un atbalsta, zināšanas, kas palīdz izmainīt dzīvesveidu un saprast tā
nepieciešamību, iegūtā veselība un nevēlēšanās to zaudēt, atbildības izjūta un sevis
disciplinēšana, kas neļauj neizpildīt uzdevumu, iegūtais rezultāts, ko vēlas saglābāt un
uzlabot vēl vairāk.
4. Veicinot sociālo piederību fitnesā, sievietes labāk uztver grupu, vēlas vairāk laika
pavadīt kopā ar to; tas, savukārt, ietekmē sieviešu vēlmi būt vairāk fiziski un sociāli
aktīvām.
5. Sievietēm ir svarīgi būt aktīvām gan fiziski, gan sociāli, lai spētu sekot līdzi veselīgam
dzīvesveidam kopā ar kādu, kas arī to dara, jo apkārtējā vide, cilvēki, kas neatbalsta un
dzīvo citādāk, var būt nopietns šķērslis mērķa sasniegšanā.
Pētījuma robežas
Pētījuma gaitā noteiktas pētījuma robežas, aptverot cilvēka fiziskā kapitāla izaugsmes
apzināšanu fiziskā kapitāla un sociālās piederības veicināšanā fitnesā kā veselīga dzīvesveida
īstenošanā, kā arī teorētiski pamatoti fiziskā kapitāla struktūrkomponenti. Ir izstrādāti
objektīvie rādītāji, kas veido veselīga dzīvesveida īstenošanas teorētisko pamatu fiziskā
kapitāla veicināšanas procesā sievietēm fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā. Tie ir
nepieciešamie elementi modeļa izveidei un tā darbības lietderīguma izvērtējumam.
Šī pētījuma galvenā būtība nav izskaidrot, kura teorija ir labāka; pētījuma uzdevums ir
maksimāli tās integrēt, jo katra teorija ir „pareiza” savās zināmās robežās, atspoguļojot fizisko
kapitālu un fitnesu dažādos aspektos. Pētījuma pieeja atbilst pedagoģiskajām tradīcijām
sarežģītas sistēmas pētīt kopveselumā, tādējādi atrisinot divus galvenos uzdevumus:
1) noteikt fiziskā kapitāla un fitnesa struktūrkomponentus,
2) atklāt sakarības starp struktūrkomponentiem, atspoguļojot to funkcionēšanu veselumā.
Promocijas darbā jēdziens fiziskais kapitāls tiek izprasts kā ķermeņa maiņas vērtība
sociālajā vidē, ķermeņa izmantošana kā investīcijas ķermenī, ķermeņa interpretācijas veidi
(Hutson, 2012), savukārt, jēdziens fitness tiek izprasts gan kā fitnesa joma, raksturojot sporta
nozari, gan kā fiziskā sagatavotība (uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība), raksturojot
fiziskās veselības stāvokli, gan arī kā veselīga dzīvesveida īstenošana, raksturojot investīcijas
ķermenī.
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Pētījums veikts, iesaistot viena fitnesa kluba individuālo un mazo grupu nodarbību
dalībnieces. Rezultātus nevar uzskatīt par valstī reprezentatīviem kopumā. Pētījums parāda
fitnesa jomas programmu attīstības iespējas un pētījuma rezultātu – izstrādātu, strukturētu,
zinātniski argumentētu fiziskā kapitāla izaugsmes un sociālās piederības veicināšanas
strukturāli funkcionālo modeli fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā, ko var izmantot
visas fitnesā ieinteresētās personas, lai uzlabotu fitnesa programmu īstenošanas kvalitāti.
Fiziskā kapitāla veicināšanas modelis nav pārbaudīts fitnesa programmu īstenošanā
vīriešiem un lielajās grupās, kur ir atšķirīga pieeja treniņu procesam un atšķirīgs saturs.
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1. FIZISKĀ KAPITĀLA IZAUGSME UN
SOCIĀLĀS PIEDERĪBAS VEICINĀŠANA FITNESĀ
1.1. Fiziskā kapitāla būtības raksturojums un tā veicināšanas procesu
ietekmējošie faktori
Ikdienā vārds kapitāls cilvēkiem asociējas ar bagātību, turību un īpašumu. Kapitāls ir
labumu nesošs aktīvs, kas ietver materiālos un fiziskos resursus. Kapitālu ir iespējams ne tikai
uzkrāt, konvertēt naudas formā un atražot, bet arī radīt to kā jaunu pievienoto vērtību
(Meņšikovs, 2009; Samuelson et al., 2004).
Ekonomikā ar kapitālu saprot nepieciešamo resursu (fiksētais kapitāls) un apgrozāmo
līdzekļu (apgrozāmais kapitāls) kopumu. Tātad nauda, kas tiek krāta, ir investīcijas nākotnes
labklājībai, bagātībai. Vairumam cilvēku kapitāls saistās tikai ar bankas kontu, nekustāmo
īpašumu, automašīnu skaitu u. c. līdzekļiem, kas ietekmē viņu dzīvi. Šos aktīvus ir viegli
saskaitīt, izvērtēt, salīdzināt – tie veido atšķirības starp cilvēkiem; tos var apmainīt, pārdot,
ieguldīt, lai saņemtu papildu labumus; tos ir iespējams kontrolēt. Tomēr ir arī citas, dažreiz
neredzamas kapitāla formas, kas ietekmē cilvēka dzīvi un tās kvalitāti.
Izvērtējot kapitālu formas un to uzkrāšanas procesus no sabiedrības aspekta, var teikt,
ka cilvēks veidojas sabiedrībā un uzkrāj kapitālu, tieši mijiedarbojoties ar citiem indivīdiem
(Bourdieu, 1986; Shilling, 1991; Hutson, 2012). Pateicoties tam, ka cilvēks ir piederīgs
konkrētai sabiedrības daļai, ir iespēja pilnveidot, lietot, mainīt, transformēt vienu kapitāla
veidu citā (Радаев, 2010), ietekmējot arī sabiedrības attīstību.
Kapitāla transformācijā franču sociologs Pjērs Burdjē (Pierre Bourdieu) šķir trīs
kapitāla formas – ekonomisko, kultūras un sociālo. Ekonomiskais kapitāls ir tā kapitāla forma,
kas ietekmē pārējos kapitālus, un tā avots ir investīcijas. Ekonomiskais kapitāls automātiski
tiek konvertēts naudas vērtībā un investēts īpašumā. Cilvēki atšķiras ne tikai ar ekonomisko
kapitālu, bet arī sociālā un kultūras kapitāla ietekmes rezultātā.
Kultūras kapitāls var izpausties trīs veidos:
1) ķermeniskuma veidā kā fiziskā kapitāla rādītājs, ko P. Burdjē nenošķir kā atsevišķu
kapitāla formu, bet pieskaita pie kultūras kapitāla kā prāta un ķermeņa mijiedarbības
rezultātā iegūtas ķermeņa, izskata, stila izmaiņas un sevis uzlabošanas procesa vērtības;
2) kultūras preču veidā, kā grāmatas, gleznas, vārdnīcas, diplomi, apbalvojumi, instrumenti
u. c.;
3) institucionālā veidā, kā izglītības iestādes, darba iestādes, dzīves vieta u. c. (Bourdieu,
1986).
Kultūras kapitāls akcentē uzmanību uz tām spējām, prasmēm un zināšanām, ko cilvēks
ir ieguvis, piederot konkrētai grupai, kas atvieglo komunikāciju cilvēkiem, kuri cits citu
nepazīst, bet pieder šai grupai; kas ļauj atpazīt cilvēku no līdzīgas sociālās klases, statusa; kas
automātiski apvieno cilvēkus. Kultūras kapitāls konkrētos apstākļos var tikt konvertēts
ekonomiskajā kapitālā un investēts izglītības vērtībā.
Sociālais kapitāls ir tāds elements cilvēku attiecībās, kas nodrošina produktīvāku
rīcību. Šim kapitālam ir būtiskas priekšrocības, ko indivīdam, ģimenei vai grupai dod labāki
kontakti (Zīverte et al., 2003). Sociālais kapitāls tiek veidots, pateicoties sociālajām
attiecībām (saistībām) un var būt konvertēts ekonomiskajā kapitālā un noteiktos apstākļos –
investēts jauna statusa iegūšanā (Bourdieu, 1986) (skat. 1. attēlu 15. lp.).
Iepriekš minētais kapitāls ir cilvēku spēja strādāt kopā grupās un organizācijās kopīgu
mērķu sasniegšanai (Fukuyama, 1996); tas attiecas uz sociālo organizāciju iezīmēm, kā
uzticēšanās, normas un sadarbības tīkli (Bourdieu, 1986), kas var uzlabot sabiedrības
produktivitāti, atvieglojot saskaņotu darbību (Putnam, 1993). Šis kapitāls ir draugi, kolēģi un
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vispārīgāki kontakti, kas sniedz iespēju izmantot ekonomisko, kultūras un fizisko kapitālu
(Burt, 1992), spēj nodrošināt indivīda labumu, iesaistoties sabiedriskajos tīklos u. c. sociālajās
struktūrās (Portes, 1998). Sociālais kapitāls rodas, mijiedarbojoties kā indivīdiem, tā arī
grupām vai organizācijām. Līdzīgi kā citi kapitāla veidi arī sociālais kapitāls aug un uzkrājas,
ieguldot darbu (veidojot attiecības, veltot uzmanību utt.). Šis kapitāls var radīt sabiedrisko
labumu, tas palīdz citu kapitāla veidu akumulācijā, kas ir tā sociālā funkcija un vērtība
(Coleman, 1988). Džeimss Kolemans (James S. Coleman) konstatē, ka viena no sociālā
kapitāla veidošanās problēmām ir tā, ka tā radīšanā indivīdam jāiegulda darbs, bet augļus no
šī kapitāla veida pamatā bauda grupa, kopiena, tāpēc indivīdam nav pietiekami stipras
motivācijas tajā ieguldīt (Coleman, 1988).

1. attēls. Kapitālu transformācija (avots: Bourdieu, 1986)
Balstoties uz P. Burdjē kapitālu transformācijas teoriju, jāsecina, ka ekonomiskais
kapitāls ir tas kapitāls, kas ietekmē citas kapitāla formas. Ekonomiskais kapitāls ir atkarīgs no
investīcijām un otrādi: jo lielāks ir ekonomiskais kapitāls, jo lielākas ir investīcijas, kas
automātiski tiek konvertētas naudā, kura tiek ieguldīta īpašumā vai investēta citur.
Ekonomiskais kapitāls ietekmē kultūras kapitālu, ko veido ķermeniskums, kultūras preces un
institūcijas, bet arī kultūras kapitāls ietekmē ekonomisko kapitālu, ko var transformēt un
tādējādi iegūt naudas līdzekļus. Jo lielāks ekonomiskais kapitāls, jo vairāk iespēju to ieguldīt
kultūras kapitālā, un otrādi: ieguldot darbu kultūras kapitāla palielināšanā, indivīds spēj
ietekmēt savu ekonomisko kapitālu.
Ekonomiskais kapitāls ietekmē arī sociālo kapitālu, un otrādi. Sociālā kapitāla ietekmē
veidojas sadarbības tīkli, kontakti, normas sabiedrībā un uzticēšanās, ko izmantojot sociālo
kapitālu var transformēt ekonomiskajā kapitālā un konvertēt naudā.
Kultūras kapitāls un sociālais kapitāls ir arī savstarpēji saistīti. Izmantojot sociālā
kapitāla komponentus, ir iespēja transformēt kultūras kapitālu ekonomiskajā un otrādi:
izmantojot kultūras kapitālu, ir iespēja iegūt sociālā kapitāla komponentus, kā sadarbības
tīklus, kontaktus u. c. Balstoties uz izklāstīto, var secināt, ka kapitāli ir savstarpēji saistīti:
palielinot vienu, ir iespēja palielināt citus, bet visa pamatā ir darbs kā ieguldījums. Vērtējot
P. Burdjē teoriju par kapitāliem, var redzēt, ka kapitālu transformācijai ir nepieciešama
sabiedrība, kura dod papildu labumus.
Izvērtējot kapitālu kontekstā ar cilvēku, var secināt, ka cilvēks, attīstoties sabiedrībā,
nes labumu arī sabiedrībai, organizācijai, ģimenei, kultūrai u. c. grupām, ar kurām viņš
mijiedarbojas tad, ja viņam ir tādas iespējas un vēlme. Cilvēka izglītība, veselības uzlabošanas
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procedūras, kvalifikācijas celšana, stilista un friziera pakalpojumu iegāde arī ir ieguldījumi,
investīcijas kapitālā, kas uzlabo un pilnveido pašu cilvēku. Cilvēks nevar būt šķirts no sava
kapitāla, jo nav iespējams cilvēkam atņemt viņa zināšanas, veselību vai izskatu, to nav
iespējams pazaudēt, tāpēc arī tas veido konkrētā cilvēka kapitālu. Ieguldot cilvēka kapitālā,
organizācijas, zaudējot darbinieku, var zaudēt arī savas investīcijas tajā (Радаев, 2010),
negūstot nekādu sabiedrisku labumu no konkrētā cilvēka. Tomēr, ja cilvēks vēlas apmainīt
cilvēka kapitālu pret naudas līdzekļiem un ieguldīt, lai saņemtu labumu, ir nepieciešama
sabiedrība (Becker, 1975).
Daži pētnieki uzskata, ka cilvēka kapitāls ietver vairākas kapitāla formas, kas ietekmē
konkrēto cilvēku un investīcijas tajā, piemēram, fiziskais kapitāls (fiziskā veselība un veselīga
uzvedība), emocionālais kapitāls (psiholoģiskā un garīgā veselība), individuālais kapitāls
(cilvēka raksturs, vērtību sistēma u. c.), sociālais kapitāls (labumi no komunikācijas grupā, ko
iegūst pats cilvēks), intelektuālais kapitāls (zināšanu līmenis, kognitīvās spējas), finanšu
kapitāls (pelnīšanas spējas u. c.) (skat. 2. attēlu) (Bailey et al., 2013).

2. attēls. Cilvēka kapitāla sastāvdaļas (avots: Bailey et al., 2013)
Visas šīs kapitāla formas ir saistītas savā starpā. Ieguldot vienā, ir iespējas paaugstināt
citu, kā arī otrādi: samazinot vienu, var pasliktināties cita cilvēka kapitāla sastāvdaļa.
Promocijas darbā uzmanība pievērsta cilvēkam, kurš attīstās sabiedrībā, balstoties uz
P. Burdjē teoriju par kapitāliem, pētot fizisko kapitālu un tā veicināšanu kā atsevišķa kapitāla
formu. Termins fiziskais kapitāls ir attiecināms uz ekonomiku; tas apzīmē uzņēmumā vai
organizācijā esošos fiziskos aktīvus. Izprast tā nozīmi, attiecinot uz parādībām, kas saistītas ar
cilvēku un tā ķermeni, nav vienkārši.
Socioloģijas teorijās vairāku gadu garumā ķermenis ir bijis zinātnieku intereses
galvenais objekts. Ķermeņa attīstīšanas būtība sākusies no fiziskās formas uzlabošanas un
formu veidošanas līdz socializēšanas aģentam, kas spēj dod vairākas priekšrocības īpašniekam
kapitālu uzkrāšanas un transformācijas procesā.
Fiziskā kapitāla iekļaušana kultūras kapitālā radījusi vairākus ierobežojumus ķermeņa
izpētē socioloģijas jomā, un vairāki zinātnieki savos darbos, tostarp promocijas pētījumā
analizētajos, to ir nošķīruši kā atsevišķu kapitāla formu (Shilling, 2003; 2005; Hutson, 2012),
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tādējādi ļaujot pilnvērtīgāk izprast fiziskā kapitāla veicināšanu un transformāciju citos
kapitālos.
Vairāki zinātnieki ir pētījuši fizisko kapitālu, balstoties uz P. Burdjē teoriju par
kapitāliem, nosaucot to citādāk, piemēram, ķermeņa kapitāls (Black, 2004; Mears & Finlay,
2005), seksualitātes kapitāls (Martin & George, 2006), erotiskais kapitāls (Green, 2008;
Hakim, 2010), dzimumu kapitāls (Bridges, 2009). Balstoties uz iepriekš izklāstīto, rodas
jautājums, kāpēc ir tik daudz P. Burdjē teorijas interpretāciju un kāpēc ķermenis ir kļuvis par
tik svarīgu struktūru. Promocijas darbs tiek balstīts uz to, ka fiziskais kapitāls ir plašāks
jēdziens, kas kalpo par virsjēdzienu un ietver citas kapitāla formas, kas saistītas ar ķermeni
(skat. 3. attēlu).

3. attēls. Kapitāla formas (avots: Hutson (2012), balstoties uz Bourdieu, 1986)
Deivids Hatsons (David J. Hutson), balstoties uz P. Burdjē teoriju, šķir fizisko kapitālu
kā atsevišķu kapitāla formu (skat. 3. attēlu), kas ietver tādus komponentus kā erotiskums,
seksualitāte, skaistums un spēks. Arī šajā shēmā kapitāli ir saistīti savā starpā un ietekmē cits
citu (Hutson, 2012). Ķermenim un kapitāliem, kas ir saistīti ar to, ir svarīga nozīme ikdienā –
tie palīdz cilvēku iekļaut sociālajās grupās vai izstumt no tām, kā arī ļauj dibināt jaunus
sociālos kontaktus (DeJong, 1980; Schafer & Ferraro, 2011).
Sākot ar 1970. gadu, izpratne par ķermeņa statusu ir attīstījusies no pieņēmuma, ka
ķermenis vienkārši ir, līdz lielam uztraukumam un interesei par to. Viens no pirmajiem
zinātniekiem, kas sāk runāt par ķermeni kā par sociālu koncepciju, ir Marsels Mauss (Marcel
Mauss). Viņš raksta, kā tiek apgūtas tādas ķermeņa kustības kā soļošana un sēdēšana un kā tās
atšķiras dažādās sociālās grupās (Mauss, 1979). Marija Duglasa (Mary Douglas) ir pētījusi
ķermeņa un sabiedrības attiecības, aprakstot, kā ķermeni interpretē un izprot sabiedrībā
(Douglas 1966; 1970). Balstoties uz M. Duglasas rakstiem, jāsecina, ka ķermeņa fiziskā
pieredze, tā izskats un sabiedrības domas par to pastiprina grupu atšķirības (Douglas, 1970).
Turpmāko ķermeņa izpratni sociālajās zinātnēs ir ietekmējuši trīs svarīgi pētījumi.
Maikla Fuko (Michel Foucault) galvenā interese bijusi vēsturiski noteikt ķermeņa saistību ar
zināšanām un varu (Foucault 1978; 1979). M. Fuko rādījis, kā ķermenis, pateicoties
zināšanām un varai, tiek manipulēts, mācīts un veidots ar dažādām tehnoloģijām, lai
pārveidotu to par „paklausīgu ķermeni” (Foucault, 1978). M. Fuko uzskata, ka vara nevar būt
šķirta no zināšanām. Vara ir sociālās dzīves sastāvdaļa, kas padara to par iespējamu, veidojot
noteikumus un to alternatīvas.
Morisa Merlo-Pontī (Maurice Merleau-Ponty) galvenā ideja bija tāda, ka ar savu
ķermeni mēs izprotam visu pasauli un tajā notiekošo un katrs indivīds ir psiholoģiski
vēsturiska struktūra (Merleau-Ponty 1962).
Savukārt P. Burdjē (Bourdieu, 1978; 1984), uz kura teorētiskajām nostādnēm tiek
balstīts promocijas pētījums, redz ķermeni un tā attīstīšanas procesu kā eksistēšanas un varas
izpausmes veidu. Citiem vārdiem sakot, viņš uzskata, ka darbības, diētas, gaume, estētiskās
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vēlmes ir atkarīgas no paradumiem, kuri ir atšķirīgi dažādās sociālās klasēs. Dažādas klases
attīsta dažādus ķermeņus.
P. Burdjē raksta, ka fiziskais kapitāls ir kapitāls, ko cilvēks uzkrāj, aktīvi piedaloties
konkrētajā sabiedrībā, būdams noteiktā sociālajā klasē, kas attīstās mijiedarbībā starp
indivīdu, sabiedrību, viņa paradumiem un gaumi (Bourdieu, 1986). Šis kapitāls nekad nav
uzkrāts pilnībā, to nepārtraukti ietekmē ekonomiskie, kultūras un sociālie procesi, kuros
atrodas ķermenis (Bourdiu, 1985). Ar sociālo klasi P. Burdjē izprot objektīvu klasificēšanas
sistēmu, kur saistībai jābūt nevis ar indivīdu vai klasi kā sabiedrības daļu vai indivīdu
kopumu, bet gan ar konkrētās klases paradumiem (Bourdieu 1977a). Par paradumu P. Burdjē
uzskata darbību, konkrētāk, praksi – nevis regulāri atkārtoto, iemācīto, bet tādu, ko cilvēks
spēj veikt spontāni, spēj izgudrot, improvizēt, balstoties uz iegūto pieredzi, stratēģiski
patstāvīgi pieņemot lēmumu, lai gūtu labumu (Bourdieu 1990a; 1990b; Bourdieu & Wacquant
1992). Tas arī sašķiro cilvēkus dažādās sociālajās klasēs. Klase ir sociālo aģentu grupa, kurai
ir vienādi sociālās eksistēšanas apstākļi, intereses, sociālā pieredze, vērtību sistēma un kas
paši sevi pieskaita noteiktai aģentu grupai (Laberge & Kay, 2002). P. Burdjē, izmantojot
konkrētas klases koncepcijas, t. s. paradumus, apraksta to, kā klases piederība ietekmē iztēli
(Bourdieu, 1978; 1996; Light, 2005). Attieksme pret savu ķermeni, paradumu iegūšana un
dzīves stils atšķir zemāko sociālo klasi no augstākās. Augstākās sociālās klases pārstāvji jau
kopš bērnības vairāk uzmanības pievērš skaistumam, diētai, veselībai, viņi veido savu
ķermeni citiem – sabiedrībai, līdzinoties savā klasē pieņemtajām normām un uzvedības
modeļiem (Bourdieu, 1978; Laberage & Kay, 2002).
Attiecības starp sociālo klasi un attieksmi pret ķermeni var redzēt P. Burdjē darba
rezultātos 1976. gadā, kur viņš atklāj ķermeņa vērtības, skaistuma un skaistumkopšanas
nozīmi franču sieviešu dzīvē: cik lielu uzmanību savam paštēlam velta sievietes no dažādām
sociālām klasēm un ko viņas sagaida no tā atpakaļ; ko viņas ir gatavas investēt, lai iegūtu
simbolisku peļņu no tā (Bourdieu, 1996).
Daži zinātnieki, piemēram, Kriss Šilings (Chris Shilling), kritizē P. Burdjē teoriju par
to, ka tajā pārāk daudz uzmanības vērsts uz vidi, kurā cilvēks ir dzimis. Tomēr, izpētot
P. Burdjē darbu (1996) pamatīgāk, var secināt, ka viņš apraksta cilvēku paradumus kā
struktūras, kuras var būt atkarīgas no piederības aģentu grupai un kuras dzīves gaitā ir
iespējams mainīt.
Vairāki zinātnieki ir konstatējuši, ka veselīga dzīvesveida kustība ir vidējās
sabiedrības klases kustība, kurā iesaistoties (fiziskajās aktivitātēs un veselības profilaktiskajos
pasākumos) cilvēki spēj izmantot savu ķermeni kā panākumu gūšanas līdzekli (Bourdieu,
1996; Kroufords, 2006; Fatherstone, 1982; Shilling, 2003; 2004).
Indivīda ķermenis ataino viņa sociālo un kultūras kapitālu. Līdz ar to var secināt, ka
fiziskā kapitāla izaugsme sniedz cilvēkam iespēju mainīt sabiedrības klasi vai kļūt piederīgam
vēlamajai sociālajai grupai.
Sports un fiziskās aktivitātes dod iespēju veidot savu ķermeni, domājot par citiem, par
sabiedrību, un to sauc par ķermeņa iekļaušanu sociālajās attiecībās (Laberge & Kay, 2002).
Līdz ar to fizisko aktivitāšu daudzums ir redzamā cilvēka izpausme veidot papildu sociālās
vērtības (fizisko kapitālu), lai gūtu morālo tikumu un atzinību.
Ķermenis un tā kapitāls spēj dot vairāk nekā tikai ārējo izskatu. P. Burdjē balstās uz
sociālkultūras pieeju, kuras pamatā ir attiecība starp sociālo nevienlīdzību, kapitālu
sastāvdaļām un attieksmi pret veselību un ķermeni. Ķermenis viņa izpratnē ir tas, ko sauc par
fizisko kapitālu. P. Burdjē teorijas galvenā koncepcija ir simboliskā ķermeņa vērtība (1978)
un ķermeņa nozīme dzimumu dažādībā, sabiedrībā un sociālās nevienlīdzības reprodukcijā
(Light, 2005).
D. Hatsons (2012), analizējot P. Burdjē teoriju, uzsver, ka mūsdienās fitnesa treneri
reprezentē dažādu sociālo klašu pārklāšanos, izmantojot ķermeni kā vērtību avotu, pelnot ar to
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naudu. Fitnesa treneri nāk no dažādām sociālajām klasēm, bet pārsvarā visiem ir trenēti,
slaidi, muskuļoti ķermeņi, par ko sapņo daudzi cilvēki no augstākām sociālajām klasēm.
Robeža starp P. Burdjē attēloto „muskuļoto zemākās sociālās klases vīrieša ķermeni”, „skaisto
augstākās klases sievietes ķermeni” un „veselo vidējās klases ideālo ķermeni” šobrīd ir
neskaidra. Fitness apvieno dažādu sociālo klašu cilvēku vēlmes. Fitnesa treneri, pat tie, kuri
nāk no zemākām sociālajām klasēm, izveido un diktē ķermeņa ideālus, ko savu zināšanu
veidā pārdod cilvēkiem no augstākām sociālajām klasēm. Būtībā treneri strādā ne tikai ar
cilvēku ķermeni, veidojot to, bet arī ar cilvēku vajadzībām, interesēm un vērtībām,
demonstrējot savu ķermeni kā vērtību, kā vēlamo rezultātu – tātad diktē augstākām sociālajām
klasēm to, kas ir ideāls ķermenis.
Mūsdienās, plastiskās ķirurģijas laikmetā, kad ir iespēja mainīt ķermeņa formu,
dzimumu, augumu, ādas krāsu u. c., P. Burdjē radītā teorija par ķermeniskumu klašu
nevienlīdzības reprodukcijā ir nepietiekama. Tomēr promocijas pētījumā, ievērojot to, ka
mūsdienās gaume par ideālo ķermeni sintezējas, ir svarīgi, ka fiziskā kapitāla veicināšanas
veids, iespējas un mērķis nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm un veidot ideālo ķermeni, ir
atšķirīgs arī vienas sociālās klases pārstāvjiem, tieši tāpēc sociālā klase nav ņemama vērā.
D. Hatsons (2012), definējot fizisko kapitālu kā „ķermeņa maiņas vērtību konkrētā sociālajā
vidē, ķermeņa izmantošanu kā investīcijas ķermenī, ķermeņa interpretācijas veidus, kas var
tikt mainīti, lietoti, pārinvestēti papildu labumu, iespēju vai statusa iegūšanai sociālajā grupā”,
ņem vērā vidi un sociālo grupu, kurā atrodas indivīds. Sociālā grupa ir indivīdu kopums, kas
noteiktā veidā mijiedarbojas, apzinās savu piederību pie grupas un tiek atzīti kā piederoši pie
šī kopuma (Merton, 1968).
Cilvēkiem, apvienojoties grupās, ir vairākas pazīmes, kas arī raksturo grupas veidu.
Piemēram, izšķir
1) primārās grupas, kurās indivīdi mijiedarbojas, kurās pastāv spēcīga personiskās
identitātes apzināšanās, emocionālas saites un daudzpusīgas attiecības, kas izveido
tendenci grupai būt ilglaicīgai;
2) sekundārās grupas, kurās ir pretējas pazīmes: limitēta saskarsme, vāja personiskā
identitāte un emocionālā saikne (Andersen & Taylor, 2010).
Cilvēki veido
1) neorganizētas grupas, kurām ir nejaušas kopīgas vajadzības vai intereses (cilvēki
transportlīdzekļa pieturā, skatītāji teātrī);
2) difūzās grupas, kurās cilvēkiem ir savstarpējas simpātijas un kas pastāv tik ilgi, kamēr
cilvēki tajās jūtas labi;
3) personisko mērķu grupas, kurās cilvēki iesaistās, lai īstenotu sev nozīmīgus mērķus, kas
plašākai sabiedrībai ir vienaldzīgi, nenozīmīgi vai pat nepieņemami (Cooley, 1909;
Andersen & Taylor, 2010).
Promocijas pētījumā tiek analizēta fiziskā kapitāla veicināšana mazajās grupās (2–
4 cilvēki), kurās apvienotas sievietes, balstoties uz iespējām apmeklēt fiziskās nodarbības, no
kā daļēji var būt atkarīgs sasniedzamais rezultāts fiziskā kapitāla veicināšanas procesā.
Termins fiziskais kapitāls tiek izmantots, lai apzīmētu ķermeņa ārējos un iekšējos
komponentus, kas sociālkultūras pieejā palīdz fizisko kapitālu transformēt citos kapitālos.
Forma, izmērs, ķermeņa izmantošana (soļošana, sēdēšana, piedalīšanas sociālajā dzīvē) ir
būtiski atkarīga no sociālkultūras komponentiem (Bourdieu, 1986).
Izraugoties definīcijas promocijas pētījumam, ņemts vērā tas, ka fiziskā kapitāla būtība
tiek skaidrota plašākā un šaurākā nozīmē. Šaurākajā nozīmē fiziskais kapitāls ir kā iemaņas
un spējas – iedzimtas vai ar laiku iegūtas –, kas palīdz cilvēkam veikt konkrētu fizisko darbu,
kustēties, nostiprināt vai uzlabot fizisko veselību un darbspēju. Plašākajā nozīmē – kā vērtības
un investīcijas ķermenī, ķermeņa veidošana sabiedrībā ar mērķi transformēt tās citās kapitāla
formās (skat. 1. tabulu 20. lp.).
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1. tabula
Fiziskā kapitāla jēdziena izpratne
Definīcija

Autors

Fiziskais kapitāls kā vērtība, investīcija un ķermeņa veidošana sabiedrībā
Fiziskais kapitāls ir kapitāls, ko cilvēks uzkrāj,
aktīvi piedaloties konkrētā sabiedrībā, būdams
noteiktā sociālajā slānī, un kas attīstās
mijiedarbībā starp indivīdu, sabiedrību, viņa
paradumiem un gaumi
Fiziskais kapitāls ir ķermeņa maiņas vērtība
sociālajā vidē, ķermeņa izmantošana kā
investīcija ķermenī, ķermeņa interpretācijas veidi,
kas var tikt mainīti, lietoti, pārinvestēti papildu
labuma, iespēju vai statusa iegūšanai sociālajā
grupā
Fiziskais kapitāls – investīcijas ar mērķi veidot,
uzturēt un uzlabot cilvēka veselību un darbspēju
Fiziskais kapitāls ir ķermeņa veidošana,
izmantojot sportu, fiziskās aktivitātes brīvajā
laikā, izklaidi u. c. sabiedriskās darbības
Fiziskais kapitāls ir no fiziskās aktivitātes kā
investīcijas kapitālā iegūtā fiziskā veselība un
veselīga uzvedība

Bourdieu, 1986

Hutson, 2012

Ильинский, 1996
Shilling, 1991

Bailey et al., 2013

Fiziskais kapitāls kā iemaņas un spējas
Fiziskais kapitāls ir psihofizioloģisku iemaņu
komplekts un cilvēka prasmes noteiktā dzīves
posmā
Fizisko kapitālu raksturo cilvēka būtība, fiziskās
spējas un izskats kā attieksme pret savu veselību,
kas parāda katra cilvēka zināšanas un morāli
Fiziskais kapitāls ir fizisko spēju līmenis, lai
veiktu konkrētu darbu; iedzīvotāju veselības
stāvoklis; kapitāls, ko veido (1) iedzimtais
kapitāls un (2) ar laiku iegūtais kapitāls
Fiziskais kapitāls ir cilvēka atribūts, kas ir
ģenētiski noteikts, bioloģiski iedzimts un kas var
tikt pilnveidots fiziskās audzināšanas un ķermeņa
kopšanas procesā

Семенов, 2006; 2009

Hutson, 2013; Jutel & Buetow, 2007;
Hamermesh, 2011
Виноградов, 1958

Радаев, 2010

Terminu fiziskais kapitāls raksturo cilvēka būtība, fiziskās spējas un izskats kā
attieksme pret savu veselību, kas parāda katra cilvēka zināšanas un morāli (Hutson, 2013;
Jutel & Buetow, 2007; Hamermesh, 2011). Fiziskais kapitāls – investīcijas ar mērķi veidot,
uzturēt un uzlabot cilvēka veselību un darbspēju (Ильинский, 1996). P. Burdjē (1986)
uzskata, ka fiziskā kapitāla nozīme ir stiprs un vesels ķermenis, kas var būt transformēts no
fiziskā kapitāla uz ekonomisko, sociālo un kultūras kapitālu. K. Šilings fizisko kapitālu definē
kā ķermeņa veidošanu, nodarbojoties ar sportu, brīvā laika fiziskajām aktivitātēm, izklaidi un
citām sabiedriskām darbībām (1991). Ķermenis pēc savas būtības veido jēdzienu neesamības
klātbūtne, ko var izskaidrot tādējādi, ka ķermeni visi redz, bet pilnībā nevar izanalizēt
(Shilling, 1991); tas cilvēkam sabiedrībā dod papildu nekontrolējamas priekšrocības vai
iespējas.
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Daži autori fizisko kapitālu raksturo kā cilvēka iemaņas un prasmes, piemēram,
uzskata, ka katram cilvēkam noteiktā dzīves posmā ir psihofizioloģisku iemaņu un prasmju
kopums, kas veido viņa fizisko kapitālu (Семенов, 2006, 2009), vai arī fiziskais kapitāls ir
fizisko spēju līmenis, kas palīdz veikt konkrētu darbu un ir iedzīvotāju veselības stāvokļa
radītājs (Виноградов, 1958); fiziskais kapitāls ir cilvēka atribūts, kas var tikt pilnveidots
fiziskās audzināšanas un ķermeņa kopšanas procesā (Радаев, 2010).
Ievērojot zinātnieku izteikumus, jāsecina, ka fiziskais kapitāls sastāv no iedzimtā un ar
laiku iegūtā kapitāla (Виноградов, 1958), tas ir ģenētiski noteikts un bioloģiski iedzimts
(Радаев, 2010). Fiziskais kapitāls, cilvēkam piedzimstot, ir atšķirīgs, bet ar laiku to iespējams
mainīt, iegūt, uzlabot vai arī samazināt, citiem vārdiem sakot – ietekmēt.
Skatot fizisko kapitālu plašākajā nozīmē, galvenais mērķis ir tā transformācija citās
kapitāla formās, lai iegūtu papildu labumus vai jaunu statusu sabiedrībā. To iespējams izdarīt
sociālajā grupā, kurā indivīds atrodas.
Lai labāk izprastu termina fiziskais kapitāls plašāko nozīmi, nepieciešams saprast,
kāpēc un kādā veidā cilvēki, piemēram, profesionāli sportisti vai modeles, izmanto savu
ķermeni, lai gūtu materiālo vērtību un piedalītos ekonomiskajā ķēdē. Fiziskais kapitāls,
izmantojot savu ķermeni, tiek lietots katru dienu. Fiziskā kapitāla transformāciju
ekonomiskajā, sociālajā vai kultūras kapitālā var arī aplūkot kā procesu, kurā, pateicoties
ķermenim un tā ārējiem un iekšējiem komponentiem, indivīds gūst kādu labumu, piemēram,
atrod dzīves partneri (McIrvin Abu-Laban & McDaniel, 1995). Tomēr fiziskā kapitāla
transformācija ir atkarīga no sociālās vides, kurā atrodas cilvēks (Bourdieu, 1985). Piemēram,
cilvēkam var būt potenciāls, lai kļūtu par modeli vai profesionālu sportistu, bet, kamēr netiek
iepazīti vajadzīgie cilvēki un indivīds nav īstajā vietā, viņš nespēj savu fizisko kapitālu
transformēt citos kapitālos un iegūt kādu labumu no tā. Tieši tāpēc promocijas pētījums tiek
balstīts uz D. Hatsona (2012) fiziskā kapitāla definīciju, kura akcentē ķermeņa vērtības, lai
mainītu un dalītos ar tām konkrētā sociālajā vidē; kas skaidro, ko un kā mēs investējam savā
ķermenī, kā mēs interpretējam savu ķermeni sociālajā grupā, kā mēs pieņemam lēmumu par
pareizās interpretācijas izvēli atbilstoši mūsu grupas vajadzībām un normām un kā fiziskā
kapitāla komponenti tiek mainīti, lietoti, pārinvestēti, lai gūtu papildu labumus un iespējas no
sabiedrības un transformētu to citās kapitālu formās (skat. 4. attēlu).

4. attēls. Fiziskā kapitāla strukturāli funkcionālais modelis (avots: Hutson, 2012)
Tātad var secināt, ka, balstoties uz D. Hatsona (2012) izstrādāto definīciju, fiziskais
kapitāls uzkrājas, mijiedarbojoties sabiedrībā, un tiek transformēts citās kapitāla formās,
iegūstot papildu labumus vai jaunu statusu sabiedrībā, kurai ir savas vajadzības, intereses un
vērtības. Sabiedrība daļēji nosaka to, kādā veidā cilvēks, konkrēti sieviete, veicina savu
fizisko kapitālu un ko viņa no tā vēlas iegūt. Promocijas darbā sīkāk izpētītas cilvēka
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investīcijas ķermenī, lai veicinātu iekšējas un ārējas pārmaiņas papildu labumu vai jauna
statusa iegūšanai un kapitālu transformācijas procesam.
Balstoties uz vairākām definīcijām par fizisko kapitālu, uz definīciju
struktūrkomponentiem un to raksturojumu dažādu autoru skatījumā par tā veicināšanu, var
secināt, ka var būt dažādi investīciju mērķi, ko vēlas iegūt konkrēts cilvēks (skat. 2. tabulu).
2. tabula
Fiziskā kapitāla struktūrkomponenti, to raksturojums un mērķi
Definīcija
Fiziskais kapitāls
ir kapitāls, ko
cilvēks uzkrāj,
aktīvi iesaistoties
sabiedrībā,
būdams noteiktā
sociālajā klasē un
kas attīstās
mijiedarbībā starp
indivīdu,
sabiedrību, viņa
paradumiem un
gaumi
Fiziskais kapitāls
ir ķermeņa maiņas
vērtība sociālajā
vidē, ķermeņa
izmantošana kā
investīcijas
ķermenī, ķermeņa
interpretācijas
veidi, kas var tikt
mainīti, lietoti,
pārinvestēti
papildu labuma,
iespēju vai statusa
iegūšanai
sociālajā grupā
Fiziskais kapitāls
ir investīcijas ar
mērķi veidot,
uzturēt un uzlabot
cilvēka veselību
un darbspēju
Fiziskais kapitāls
ir ķermeņa
veidošana,
nodarbojoties ar
sportu, brīvā laika
fiziskajām
aktivitātēm,

Autors
Bourdieu, 1986

Hutson, 2012

Fiziskā kapitāla
struktūrkomponenti
Kapitāls, ko
cilvēks uzkrāj

Struktūrkomponentu
raksturojums
Kapitāla
uzkrāšana:
- fiziskā
aktivitāte,
- veselīgs uzturs, veselīgi paradumi

Ķermeņa maiņas
vērtība
sociālajā vidē

Ķermeņa
kompozīcija
-Veselības
stāvoklis
Fiziskās īpašības
Izskats
Fiziskās
aktivitātes
Skaistum-kopšana
Ķermeņa
izmantošana
konkrētā vidē

Ķermeņa
izmantošana kā
investīcijas
ķermenī
Ķermeņa
interpretācijas
veidi

Ильинский, 1996

Investīcijas

Shilling, 1991

Ķermeņa
veidošana
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Dzīvesveids:
- uzturs
- fiziskās
aktivitātes
- uzvedība
- paradumi
Sports
Brīvā laika
fiziskās
aktivitātes
Izklaide
Sabiedriskās
darbības

Mērķi

Veselības un
darba spēju
veidošana un
uzlabošana

Definīcija
izklaidi,
sabiedriskām
darbībām
Fiziskais kapitāls
ir no fiziskās
aktivitātes kā
investīcijas
kapitāla iegūta
fiziskā veselība
un veselīga
uzvedība

Fiziskais kapitāls
ir psihofizioloģisku iemaņu
komplekts un
cilvēka prasmes
noteiktā dzīves
posmā
Fiziskais kapitāls
ir fizisko spēju
līmenis, lai veiktu
konkrētu darbu,
iedzīvotāju
veselības
stāvoklis;
kapitāls, ko veido
divas daļas:
iedzimtais
kapitāls un ar
laiku iegūtais
kapitāls
Fiziskais kapitāls
ir cilvēka atribūts,
kas ir ģenētiski
noteikts,
bioloģiski
iedzimts, kas var
tikt pilnveidots
fiziskās
audzināšanas un
ķermeņa kopšanas
procesā

Fiziskā kapitāla
struktūrkomponenti

Struktūrkomponentu
raksturojums

Bailey et al., 2013

Fiziskā veselība
Veselīga uzvedība

Motorā gatavība
Funkcionālais
stāvoklis
Kardiorespiratorās spējas
Muskuļu spēks
Ķermeņa
kompozīcija
Lipīdu profils
Kaulu veselība
Locītavu veselība
Mātes un zīdaiņa
veselība
Rehabilitācija
Imūnsistēmas
funkcijas
Miega modeļi
Uzturs/Diēta

Семенов, 2006

Psihofizioloģisku
iemaņu komplekts
un cilvēka
prasmes noteiktā
dzīves posmā

Виноградов,
1958

Fizisko spēju
līmenis
Iedzīvotāju
veselības
stāvoklis

Iedzimts un iegūts

Радаев, 2010

Ģenētiski
noteikts,
bioloģiski
iedzimts cilvēka
atribūts

Veselības
stāvoklis:
- vesels
- praktiski vesels
Fiziskās īpašības:
- spēks
- veiklība
Izskats:
- ķermeņa
kompozīcija
- skaistums

Autors
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Mērķi

Konkrēta darba
veikšana

Izanalizējot fiziskā kapitāla definīciju būtību, var secināt, ka fiziskā kapitāla
struktūrkomponenti, dažādu pētījumu autoru skatījumā, tiek iedalīti rezultatīvajos un
procesuālajos.
Rezultatīvie struktūkomponenti parāda fizisko kapitālu kā rezultātu, piemēram, kā
cilvēka bioloģiski iedzimtu, ģenētiski noteiktu piemitību, kas ietver veselības stāvokli,
fiziskās īpašības (spēku, veiklību) un izskatu (ķermeņa kompozīciju un skaistumu) (Радаев,
2010); kā fizisko spēju līmeni un veselības stāvokli, kas ir iedzimts vai ar laiku iegūts
(Виноградов, 1958); kā psihofizioloģisku iemaņu komplektu un cilvēka prasmes (Семенов,
2009); kā iegūto fizisko veselību un veselīgu uzvedību – motoro gatavību, funkcionālo
stāvokli, kardiorespiratorās spējas, muskuļu spēku, ķermeņa kompozīciju, lipīdu profilu,
kaulu veselību, locītavu veselību, mātes un zīdaiņa veselību, rehabilitāciju/atjaunošanos,
imūnsistēmas funkcijas, miega modeļus, uzturu/diētu (Bailey et al., 2013); kā ķermeņa maiņas
vērtību sociālajā vidē – ķermeņa kompozīciju, veselības stāvokli, fiziskās īpašības un izskatu
(pievilcīgumu un seksualitāti) (Hutson, 2012).
Savukārt, procesuālie struktūrkomponenti parāda fizisko kapitālu kā procesu,
piemēram, kā kapitālu, ko cilvēks uzkrāj, būdams fiziski aktīvs, lietojot veselīgu uzturu un
ievērojot veselīgus paradumus (Bourdieu, 1986); kā ķermeņa izmantošanu investīcijām
ķermenī – fiziskās aktivitātes un skaistumkopšanu (Hutson, 2012) – un investīcijām kā
dzīvesveidu, kas ietver veselīgu uzturu, fiziskās aktivitātes, veselīgu uzvedību un paradumus
(Ильинский, 1996); kā ķermeņa veidošanu sportojot, izmantojot brīvā laika fiziskās
aktivitātes, izklaidi u. c. sabiedriskās darbības (Shilling, 1991); kā ķermeņa interpretāciju un
izmantošanu konkrētajā vidē (Hutson, 2012).
Izanalizējot fiziskā kapitāla konkrētas definīcijas (skat. iepriekš 2. tabulu), jāsecina, ka
struktūrkomponentu mērķi ir minējuši tikai divi autori, proti, fiziskais kapitāls, kura mērķis ir
veikt konkrētu darbu (Виноградов, 1958) rezultatīvajā struktūrkomponentu raksturojumā un
fiziskais kapitāls, kura mērķis ir veselības un darbspējas veidošana un uzlabošana
(Ильинский, 1996) procesuālajā struktūrkomponentu raksturojumā.
Pamatojot fiziskā kapitāla izvēlēto definīciju, var secināt, ka autors, uz ko ir balstīts
promocijas pētījums, izmanto integrēto pieeju un, kā minēts struktūrkomponentu definīcijā,
gan fiziskā kapitāla rezultatīvos aspektus (ķermeņa maiņas vērtību sociālajā vidē), gan
procesuālos (ķermeņa izmantošanu kā investīcijas ķermenī un ķermeņa interpretācijas
veidus). Promocijas pētījumā lielāka uzmanība pievērsta procesuālajiem aspektiem, analizējot
ķermeņa izmantošanu kā investīcijas ķermenī un, apvienojot dažādu pētnieku nosauktos
struktūrkomponentus, izveidoti fiziskā kapitāla objektīvi mērāmie radītāji (skat. 5. attēlu
25. lp.).
Par rādītāju struktūrkomponentam investīcijas ķermenī promocijas darbā izmantots
veselīgs dzīvesveids. Dzīvesveida noteicošie parametri ir darbs vai mācības, ģimenes dzīve,
sabiedriskā dzīve, kultūras piederība, kā arī uzvedības paradumi. Cilvēka dzīvesveids ir
noteicošais veselības faktors (Возьмитель, 2000).
Veselīgs dzīvesveids ir tāda veselību veicinoša uzvedība un paradumi, kas samazina
risku nopietni saslimt vai priekšlaicīgi nomirt, kas palīdz baudīt dažādus dzīves aspektus pēc
iespējas ilgāk (WHO, 1998). Paradums ir rīcība, kura ikdienā regulāri atkārtojas un mēdz
notikt neapzināti (Butler & Hope, 1995; Definition of Habit, Merriam Webster Dictionary).
No psiholoģijas viedokļa, paradums ir vairāk vai mazāk noteikts domāšanas veids, vēlmes vai
sajūtas, kas ir iegūtas, balstoties uz regulāri atkārtotu iepriekšējo pieredzi (Andrews, 1903).
Paradumi veidojas diezgan lēni, balstoties uz cilvēku zināšanām un pārliecību.
Veselīgi paradumi ir tāda uzvedība un rīcības izvēle, kas uzlabo cilvēka veselību, un tā
bieži ir saistīta ar disciplīnu un sevis kontrolēšanu (Segen’s Medical Dictionary, 2012).
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Fiziskais kapitāls

Ķermeņa maiņas vērtība
sociālajā vidē:
Fiziskā veselība
Kardiorespiratorās
spējas
Motorās
gatavības spējas
Ķermeņa kompozīcija (izskats kā
pievilcīgums un seksualitāte)

Investīcijas ķermenī:
Veselīga dzīvesveida
īstenošana
Veselīgs
uzturs

Ķermeņa interpretācijas
veidi

Veselību veicinoša
uzvedība un paradumi

Veselību
veicinošās
fiziskās
aktivitātes

Citas sociālās
aktivitātes
sabiedrībā

5. attēls. Fiziskā kapitāla strukturālais modelis (adaptēts avots: Hutson, 2012)
Promocijas darbā, balstoties uz izanalizēto fiziskā kapitāla jēdziena būtības
raksturojumu, apkopoti veselīga dzīvesveida rādītāji, kas ietver veselību veicinošu uzvedību
un paradumus (WHO, 1998; Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980). Promocijas darbā tie pētīti
kā:
1) veselīga uztura lietošana (Bailey et al., 2013; WHO, 1998; Ильинский, 1996; Bourdieu,
1980);
2) veselību veicinošas fiziskās aktivitātes (Hutson, 2012; WHO, 1998; Shilling, 1991;
Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980);
3) papildu citas sociālās aktivitātes sabiedrībā (Shilling, 1991), kā sieviešu apkārtējās vides
raksturojums un sievietes sociālās dzīves raksturojums.
Saskaņā ar pētījumiem (Bailey et al., 2013), par elementiem fiziskā kapitāla
rezultatīvajam strukturkomponentam ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē uzlūkojama
ķermeņa kompozīcija, veselības stāvoklis, fiziskās īpašības un izskats (Hutson, 2012). Tie ir
pieskaitāmi pie fiziskās veselības raksturojošiem radītājiem un ļauj objektīvi novērtēt
procesuālo komponentu, proti, investīcijas ķermenī. Tieši tāpēc, paplašinot teoriju (Hutson,
2012), kurā definētā fiziskā kapitāla izpratne ir šī promocijas pētījuma pamatā, par galveno
struktūrkomponenta ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē rādītāju tiek uzlūkota fiziskā
veselība, kas ietver:
1) kardiorespiratoro darbspējo (Bailey et al., 2013);
2) motoro gatavību (fiziskās īpašības, muskuļu spēku, izturību, lokanību) (Hillman et al.,
2013; Bailey et al., 2013; Hutson, 2012; Shilling, 1991);
3) ķermeņa kompozīciju, kas raksturo iekšējo un ārējo (antropometriskie radītāji) ķermeņa
izskatu (Bailey et al., 2013; Hutson, 2012; 2013; Радаев, 2010; Shilling, 1991;
Bourdieu, 1986).
Veselību nosaka tādi iekšējie faktori kā ģenētika, uzvedība, kultūra, paradumi un
dzīvesveids, kā arī ārējie faktori – veselību veicinoši aspekti veselības aprūpes nozarē,
piemēram, fiziskās aktivitātes popularizēšana iedzīvotāju vidū, un ārpus tās, piemēram,
ekonomiskie, sociālie, vides un tehnoloģiskie faktori (WHO, Trade, foreign policy, diplomacy
and health: http://www.who.int/trade/glossary/story046/en/).
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Balstoties uz PVO sniegto definīciju holistiskajā pieejā, veselība, kā jau iepriekš
minēts, ir pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis slimību vai fizisko
defektu trūkums (Official Records of the World Health Organization, 1946), kad cilvēka
ķermenis ir vienots veselums, kurā viss fiziskais, garīgais un sociālais ir cieši saistīts.
Veselības zinātņu izpratnē, veselība ir līdzeklis ekonomisko, kultūras un sociālo labumu
ieguvei: „Veselība ir dinamisks labklājības stāvoklis, kuru raksturo fiziskais, garīgais un
sociālais potenciāls, kas atbilst dzīves prasībām.” (Bircher, 2005) Savukārt, veselības
ekonomikas izpratnē, veselība ir vērtība un to var objektīvi mērīt (Culyer, 2014). Runājot par
fiziskā kapitāla struktūrkomponentu ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē, par vērtību var
uzskatīt fizisko veselību. Īstenojot veselīgu dzīvesveidu, ir iespēja radīt jaunu ķermeņa maiņas
vērtību sociālajā vidē. Fiziskā veselība kā ķermeņa maiņas vērtība multiplicē citas vērtības
sociālajā vidē, piemēram, sociālo labklājību.
Labklājība ir pozitīvo emociju un laba noskaņojuma (piemēram, apmierinājuma,
laimes) esamība, negatīvo emociju (piemēram, depresijas, trauksmes) trūkums, apmierinātība
ar dzīvi un pilnvērtīga funkcionēšana (Frey & Stutzer, 2002; Diener, 2000; Ryff & Keyes,
1995), citiem vārdiem sakot – labklājība ir pozitīva dzīves uztvere un laba pašsajūta
(Veenhoven, 2008; Diener et al., 1997).
Balstoties uz PVO veselības definīciju, labklājības jēdziens ir ļoti plašs un subjektīvi
traktējams (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Larsen & Eid, 2008), un tā mērīšanai
pētniecībā tiek izmantots individuāls vispārējās dzīves novērtējums jeb apmierinātība ar dzīvi.
Tieši tāpēc papildu subjektīvas labklājības izvērtēšanai, lai objektīvi noteiktu fizisko
labklājību fiziskā kapitāla kontekstā, promocijas darbā izmantots termins fiziskā veselība, kas
ir tāds veselības stāvoklis, ar kuru persona ir spējīga pildīt savus ikdienas darbus bez
jebkādiem traucējumiem, kurā organisms spēj noturēt homeostāzi mainīgos apkārtējos
apstākļos, kurā orgānu sistēma un viss ķermenis netraucēti funkcionē (Schulkin, 2004);
saskaroties ar stresu, tas spēj adaptēties, lai mazinātu potenciālo kaitējumu un atjaunotu
līdzsvaru visās organisma sistēmās (McEwen, 2003).
Savukārt, sociālās piederības sociālā veselība, kas promocijas darbā tiek pētīta sociālās
piederības kontekstā, izpaužas cilvēka spējā adaptēties sociālajā vidē, un tā īstenojas
saskarsmē un komunikācijā (Lorig et al., 2003), kas palīdz cilvēkam īstenot savu potenciālu
un veikt pienākumus sabiedrībā, dot iespēju pašam noteikt savu dzīvi un piedalīties
sabiedriskajās aktivitātēs, ieskaitot darbu, – tas nozīmē būt līdzsvarā starp iespējām un
ierobežojumiem (Lorig et al., 1999). Tā ir indivīda labklājība, kas parāda, kā cilvēks uzvedas
saskarsmē ar citiem, kā cilvēki reaģē uz citiem, kā cilvēks mijiedarbojas sabiedrībā. Ar
veselības saglabāšanu un veicināšanu visbiežāk tiek saprasts pasākumu kopums, kas palīdz
cilvēkam mainīt savu dzīvesveidu, lai sasniegtu optimālu veselību.
Promocijas darbā fiziskā veselība ir objektīvs rādītājs, kas parāda rezultātu
investīcijām ķermenī, un tajā pašā laikā no kura ir atkarīgas investīciju iespējas ķermenī.
Savukārt, sociālā piederība kā sociālās veselības radītājs parāda individuālo un grupas
apstākļu uztveri, kuros sievietes veicina savu fizisko kapitālu.
Struktūrkomponents ķermeņa interpretācijas veidi, kas izpaužas kā zināšanas par to,
kā lietot ķermeni un ķermeņa izmantošanu konkrētajā vidē un kuru raksturojošie elementi,
piemēram, uzvedība (pārvietošanās, sēdēšana, runāšana u. c.) un stils (apģērbs, frizūra, makeup), promocijas darbā netiek pētīti.
Fiziskā kapitāla definīcijā ir pateikts, ka struktūrkomponenti var tikt mainīti, izmantoti
vai investēti papildu labumos, iespējās vai jaunā statusā sociālajā grupā, bet tas nenozīmē, ka
katrs, kurš veicina savu fizisko kapitālu, to spēj un vēlas izdarīt.
Promocijas darbā viens no svarīgākajiem izpētes aspektiem ir pretruna starp cilvēka
fizisko kapitālu, ko sabiedrība konkrētajā laikposmā pieprasa un ko cilvēks vēlas dot
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sabiedrībai, un to, ko cilvēks reāli ir gatavs investēt kapitālā, lai nodrošinātu sabiedrībai to, ko
tā sagaida.
Laika gaitā sabiedrībā izveidojušās normas attiecībā uz ķermeni mainās. Mainās
gaume, mode, stils, mainās arī stereotipi par ideālo sievietes ķermeni. Cilvēki ir spiesti atbilst
konkrētas sabiedrības prasībām, ko ietekmē apkārtējie mājās, skolā, darbā, sporta klubā,
medijos, piemēram, TV un žurnālos. Daudzi zinātnieki uzsver, ka attieksme pret ķermeņa
ideālu dažādās sociālajās vidēs atšķiras. Piemēram, mazāk attīstītājās valstīs attieksme pret
lieko svaru un aptaukošanos ir neitrāla vai pat pozitīva (Brewis & McGarvey, 2000; Rguibi &
Belahsen, 2006; Swami et al., 2007; Tovée et al., 2007). Cilvēki šajās zemēs reti pievērš
uzmanību savam svaram, pat ja tas ir ļoti liels. Turpretī sociāli un ekonomiski attīstītajās
valstīs ideāls sievietes ķermenis ir ļoti slaids (Calogero et al., 2007); tas saistīts ar medijos
tiražēto informāciju par sievietes ķermeņa proporcijām (Spitzer et al., 1999; Voracek &
Fisher, 2002; 2006) un tiek uzskatīts par pievilcīgumu (Smith et al., 2007; Swami et al.,
2006). Attīstītajās valstīs šis ķermeņa ideāls – būt slaidai – slikti ietekmē sieviešu garīgo,
fizisko un sociālo veselību (Frederick et al., 2007; Smolak, 2006), jo dažas sievietes reāli nav
spējīgas tādu izskatu panākt. Sievietes visā pasaulē ir spiestas klausīties, skatīties un domāt,
ka tas, ko demonstrē modeles, kino zvaigznes, sportistes ar ideālu ķermeni, ir norma, vērtība,
skaistuma un modes ideāls (Polivy & Herman, 2004). Ļoti bieži reklāmās tiek rādītas
pievilcīgas sievietes kā veiksmīgākas, vēlamākas un iedvesmojošākas (Solomon et al., 1992);
tas noved līdz apsēstībai būt slaidai un skaistai (Chung & Bissell, 2009). Jau 20. gadsimta
90. gadu beigās zinātnieki norādīja: tas, ko rāda medijos un kādu ķermeņa ideālu, pateicoties
tam, sievietes mēģina sasniegt, negatīvi ietekmē sieviešu pašapziņu, attieksmi pret savu
ķermeni, izsauc neapmierinātību ar dzīvi un depresiju, palielina risku saslimt ar anoreksiju un
bulīmiju (Harrison & Cantor, 1997; Lavine et al., 1999).
Ir arī pretēja sieviešu pozīcija: mīliet mani tādu, kāda es esmu! Tie ir gadījumi, kad
sieviete, neraugoties uz visiem stereotipiem, nevēlas tiem sekot, uzskatot, ka ir jābūt
dažādībai, saglabājot savu individualitāti (Harding & Kirby, 2009; LeBesco, 2004; Rothblum
& Solovay, 2009). Pretī stereotipam par ideāli slaido ķermeni, kad cilvēki ar palielinātu svaru
sabiedrībā netiek pieņemti, uzsākta t. s. tauku pieņemšanas kustība (fat acceptance
movement), kas prasa aizliegt noraidīt cilvēkus ar palielinātu ķermeņa tauku daudzumu.
1969. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs (turpmāk – ASV) tika nodibināta Nacionālā Tauku
pieņemšanas asociācija (National Association to Advance Fat Acceptance) (Solovay &
Rothblum, 2009), kuras darbība ir stingri reglamentēta un pārsvarā notiek ASV teritorijā, taču
interneta iespēju dēļ cilvēkiem ir likvidēti ģeogrāfiskie šķēršļi (Thomas, 2012).
Internetā tiek veidotas saites, kur cilvēki no visas pasaules, kuriem ir problēmas ar
palielinātu svaru, var dalīties pieredzē, apmainīties domām, draudzēties utt.; viņu galvenais
mērķis ir pretoties kustībai par slaido ķermeņu idealizāciju (Harding & Kirby, 2009).
Speciālās interneta vietnes, tostarp emuāri, dod iespēju cilvēkiem ar palielinātu svaru būt
pieņemtiem sabiedrībā, atrast vienādi domājošos, kas, savukārt, palīdz neuztvert liekos
ķermeņa taukus negatīvi. Tauku pieņemšanas kustības dalībnieki apstrīd faktu, ka tas ir
neveselīgi, nonākot pretrunā ar zinātniski pierādītiem faktiem par to, ka ķermeņa liekie tauki
liecina par veselības problēmām (piemēram, Bacon & Aphramor, 2011).
Protams, būtisks ir jautājums, cik tālu sabiedrība ies, pretojoties uzskatiem par ideāli
slaido ķermeni, pretojoties procedūrām, lai to iegūtu, piemēram, plastiskajām operācijām,
diētām, augstas intensitātes slodzei, neuztverot taukus par veselības problēmām. Un otrādi:
cik tālu ideāli slaidais ķermenis novedīs sievietes sevis pilnveidošanas procesā.
Sieviete, nodarbojoties ar fitnesu, dažreiz neapzinās citas priekšrocības, ko tas dod
cilvēkam, piemēram, veselības stāvokļa uzlabojumu vai sociālā kapitāla palielināšanu, arī
kapitālu transformāciju, jo sabiedrībā tiek uzspiests viedoklis, ka fiziskās aktivitātes uzlabo
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tikai ārējo izskatu, lai cilvēks būtu atbilstošs tam, ko pieprasa ideālā ķermeņa norma (Bartky,
1990; Bacon & Aphramor, 2011).
P. Burdjē konstatējis, ka fitnesa prakse, kas ir vērsta uz veselības nostiprināšanu un
jaunības saglabāšanu (pretēji profesionālajam sportam), ir ļoti populāra tieši sociālajās grupās
ar augstu kultūras kapitālu. Augstākās un vidējās sociālās klases pārstāvji ir priekšnieki savam
ķermenim un dzīvesveidam (Bourdieu, 1986). Nodarbojoties ar fitnesu, cilvēks spēj veicināt
savu fizisko kapitālu kā nodarbību rezultātu, veidojot sava ķermeņa sociālo vērtību, tādā veidā
tuvinot savu ārējo izskatu sabiedrībā izveidotajam ideālam.
Ķermeņa maiņas vērtība un investīcijas tajā palīdz iegūt papildu labumus un
transformēt fizisko kapitālu ekonomiskajā, sociālā un kultūras kapitālā. Fiziskā aktivitāte,
veselīgs uzturs, veselīgi paradumi u. c. arī ir investīcijas fiziskajā kapitālā, kas nākotnē var
nodrošināt dzīves kvalitātes uzlabošanos (Bourdieu, 1980).
Ķermeņa veidošanas process nav jāsaprot kā produkcijas lietošanas vērtības
veidošana, bet vairāk gan kā ražošanas maiņas vērtības veidošana, kā process. Investīcijas
savā ķermenī vienmēr ir veiksmīgi ieguldījumi patērētāju sabiedrībā, kas veicina
konkurētspējas paaugstināšanu ekonomikas tirgū (Dworkin & Wachs, 2009). Tiek ieguldīts,
lai ar laiku saņemtu peļņu ekonomikā. Tas pats notiek arī ar fizisko kapitālu, kas saistīts ar
cilvēka ķermeni, kurā iegulda, lai vēlāk to varētu transformēt citā kapitālā un gūtu peļņu.
Fizisko kapitālu veido divi komponenti: mans ķermenis man un mans ķermenis citiem
(Merleau-Ponty, 1962). Ķermenis nav tikai instruments vai līdzeklis, tas ir iekšējās pasaules
izteiksmes veids, iespēja atklāt nodomus. Ķermenis veic duālu funkciju, tas palīdz veidot un
mainīt sociālās attiecības (Merleau-Ponty, 1962).
Mans ķermenis citiem parāda to, ko cilvēki investē savā organismā, lai uzlabotu savu
fizisko kapitālu un stabilizētu savas pozīcijas sabiedrībā (Merleau-Ponty, 1962; Bourdieu,
1986; Frew & McGillivray, 2005; Shilling, 2003; Maguire, 2008). Jo vairāk konkrētajā
sociālajā vidē atbalsta aktīvu dzīvesveidu, jo lielāks laika daudzums un spēks tiek patērēts, lai
uzkrātu kapitālu formas un izpildītu pašrealizācijas sociālās normas.
Kapitāls ir pēc savas vēlmes uzkrātais darbs, t. s. aktīvi, iespējas, prasmes, zināšanas,
pieredze u. c. , lai izmantotu sociālos labumus. Ja tas sabiedriski netiek atbalstīts, tad tam nav
nekādas vērtības un to nevar uzskatīt par apgrozāmo aktīvu (Bourdieu, 1984; 1985;
Baudrillard, 1998; Frew & McGillivray, 2005). Sportisks ķermenis kā statusa nostiprināšanas
līdzeklis ir nepieciešams, lai piederētu mūsdienu sabiedrībai un varētu tajā sacensties. Jo
tuvāk ķermenis ir sabiedrības izdomātiem ideāliem, jo lielāka ir tā maiņas vērtība (Dworkin &
Wachs, 2009; Featherstone, 1982; 2007; Maguire, 2002). Tieši tāpēc mūsdienās ir
nepieciešams nepārtraukti ieguldīt savā ķermenī.
Smits Magvairs (Smith Maguire) ir atradis sakarību starp fitnesu un tieksmi uzlabot
savu fizisko kapitālu ne tikai, lai būtu skaists, bet arī, lai kļūtu veiksmīgāks (Maguire 2008).
Fitness un tieksme uzlabot savu fizisko kapitālu papildina un uzlabo cilvēku darba stilu,
demonstrējot profesionalitāti, uzlabojot konkurētspēju un tieksmi gūt panākumus arī darbā
(Warrings, 2008). Arī Entonijs Gidens (Anthony Giddens) uzsver, ka aktīvs dzīvesveids un
tieksme investēt savā ķermenī liecina nevis par narcismu, bet gan par cilvēka attieksmi pret
savu ķermeni un tā nozīmi ikdienas dzīvē (Giddens 1990; 1991).
Izmantojot fitnesu, rodas iespēja uzlabot savu ķermeni, kas ļauj uzlabot savu fizisko
kapitālu, uzkrāt nepieciešamos aktīvus un palielināt savu sociālo piederību, esot sociāli
aktīviem, ar labām komunikācijas spējām. Fitness, uzlabojot ārējo tēlu un nostiprinot
veselību, ļauj celt pašapziņu un justies brīvāk savā ikdienas dzīvē, kas arī paaugstina
konkurētspēju darba tirgū un iemāca interpretēt savu ķermeni atbilstoši konkrētajai situācijai.
Mūsdienas ir ķermeņa cildināšanas ēra. Ķermenis ir viena no apstrīdētākajām
koncepcijām sociālajā zinātnē. Tieši tāpēc definēt to nav viegls uzdevums (Shilling, 2005).
Tas, kas agrāk bija slēpts zem apģērba, tagad tiek demonstrēts, un tas ik pa laikam liek domāt
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par morāles līmeņa lejupslīdi. Ķermeņa kultivēšana ir novedusi arī pie seksa tūrisma un
ķermeņa tirdzniecības izplatības. Rodas jauni ideālā ķermeņa standarti, kas liek cilvēkiem,
īpaši sievietēm, būt labā formā. No jaunajiem stereotipiem cieš ne tikai t. s. publiskie cilvēki,
bet arī visi citi cilvēki ir spiesti izskatīties atbilstoši tam sejas un ķermeņa etalonam, kas katru
dienu ir redzams televīzijā, žurnālos, internetā u. c. Lai sasniegtu ideālu ķermeni, ko var viegli
un ērti parādīt, nepieciešams tajā ieguldīt, nepieciešams gribasspēks un disciplīna. Ir jābūt
paškontrolei, lai sasniegtu tādas mūsdienās kultivētas priekšrocības kā gurni bez celulīta un
plakans vēders.
Var teikt, ka saskaņā ar labas ķermeņa formas morāli kopts ķermenis, bez tādām
nevēlamām zīmēm kā grumbas, strijas, celulīts, plankumi, brīvs no tādām pārmērībām kā
tauki un ļumīgums, ir pieklājīgi ģērbts ķermenis, par ja tas ir neapģērbts. Tomēr, ņemot vērā
modes tendences, fiziskās aktivitātes un izveidotos ķermeņa ideālus, vēl joprojām visā pasaulē
pastāv mazkustīguma problēma, kas noved pie nopietnām sekām (WHO, 2015).
Daži autori uzskata, ka liekais svars un ķermeņa ļumīgums tiek uzskatīti par
disciplīnas trūkumu, slinkumu un nevēlēšanos strādāt ar sevi. Balstoties uz Žozē Karlosa
Rodriges (José Carlos Rodrigues) pētījumiem, atklāts, ka aktīva dzīvesveida piekritēju
nepatika pret aptaukošanos varētu būt saistīta ar bailēm no slimības, kas var novest cilvēku
līdz nāvei, tātad ir saistīta ar nāves bailēm, kas stimulē cilvēku sevi „uzlabot” (Rodrigues
1979).
Mūsdienās vairums cilvēku nemitīgi pārveido savu ķermeni, izmantojot
vingrinājumus, diētas, plastisko ķirurģiju, farmāciju, kosmētiku u. c. līdzekļus, lai tuvinātu
sevi sabiedrībā izveidotajam ideālam un tiktu iekļauts konkrētajā sociālajā vidē, lai spētu iegūt
papildu maiņas vērtību savam ķermenim. Vairāku gadsimtu gaitā cilvēki domāja, ka viņu
ķermenis nepieder viņiem, tomēr tagad cilvēki tic, ka ķermenis ir centrālais pastāvēšanas un
pieķeršanās objekts. Vēl 20. gadsimta sākumā cilvēki pārsvarā uzskatīja, ka iejaukties dabā un
veikt kādas pārmaiņas savā ķermenī, lai sasniegtu personīgus mērķus un sekotu līdzi modes
tendencēm, ir bīstami. Higiēnas, diētas un terapijas kults ir saistīts ar jaunību, eleganci,
vīrišķību vai sievišķību, kur ķermenis ir kā glābšanas objekts, apstādinot novecošanās procesu
(Baudrillard, 1970). Skaistuma un ķermeņa skaisto formu kults veido ticības sistēmu, kas ir
pietiekami spēcīga, lai ietekmētu lielas sabiedrības daļas paradumus (Wolf, 1992). Ir
pieņemts, ka skaistums, kas panākts ar konkrētām darbībām, tādām kā diēta, vingrinājumi
u. c., pārveido dabisko ķermeni citādākā ķermenī (Bourdieu, 1988). Katrai sociālai grupai ir
savas ķermeņa pazīmes. Ķermenis ir saistīts ar konkrētajā grupā pastāvošajām normām, kas
stimulē atbilstoši šīm normām izvēlēties dzīvesveidu un uzvedību, lai tiktu saņemts
atalgojums – piederības izjūta augstākajai sociālajai grupai. Ķermenis ir vērtība, kas identificē
grupas dalībniekus. Izstrādāts un noslīpēts līdzīgi kā skulptūra, tas kļūst par simbolu.
Ķermenis vairāk nekā apģērbs padara redzamas sociālo grupu atšķirības.
Ķermenis ir kā aktīvs un kapitāls sabiedrībā, kuru uztver kā:
1) atšķirības simbolu, emblēmu, kā pieradījumu kontrolei, darbam un cīņai, lai sasniegtu
labu formu;
2) modes ikonu, zīmolu, kas dot priekšroku tiem, kam tas ir;
3) balvu tiem, kas cenšoties spēj sasniegt vairāk „civilizētu” ķermeņa uzbūvi (Bourdieu,
1988).
Liela sabiedrības daļa uztver ķermeni par fundamentālu līdzekli, lai izvirzītos sociālajā
dzīvē, par kapitālu darba attiecībās un arī seksuālajās attiecībās. Tieši attieksme pret ķermeni,
ķermeņa maiņas vērtība, ķermeņa interpretācijas veidi un investīcijas tajā atšķir cilvēkus
dažādās sociālajās vidēs.
Piederība konkrētai sociālajai grupai ietekmē iespējas un vēlmes, kas cilvēkam ir, lai
izveidotu vai pārveidotu savu kapitālu. Iespēja pārveidot savu fizisko kapitālu ekonomiskajā,
sociālajā vai kultūras kapitālā, ko saņem cilvēks, veicot fiziskās aktivitātes, arī ir miljardu
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vērtās fitnesa jomas vērtība. Investējot savā ķermenī, cilvēks spēj veicināt fiziskā kapitāla
izaugsmi, kas, savukārt, dod iespēju paaugstināt piederības izjūtu konkrētai sociālajai grupai
un vēl vairāk uzlabot fiziskā kapitāla veicināšanas procesu kā sociālās piederības
palielināšanas rezultātu.
Promocijas pētījuma kontekstā ir ļoti aktuāli, ka cilvēku vēlme un tieksme izskatīties
un būt veselam ir atšķirīga arī pie vienas sociālās klases piederošiem cilvēkiem. Uzlabojot
zināšanas par veselīga dzīvesveida tendencēm un to nepieciešamību, var ietekmēt attieksmi
pret savu fizisko kapitālu un tā komponentiem, piemēram, brīvā laika pavadīšanas
paradumiem, uztura paradumiem, fizisko aktivitāšu daudzumu, ir iespējams veicināt vēlmi
piederēt tai sociālajai grupai, kura atbilst jaunajiem – veselīga dzīvesveida – paradumiem, kas
turpmāk var sekmēt fiziskā kapitāla izaugsmi un transformāciju citās kapitāla formās.
Balstoties uz fiziskā kapitāla strukturāli funkcionālo modeli (skat. iepriekš 5. attēlu),
var secināt: lai iegūtu papildu labumus vai jaunu statusu sabiedrībā, ir jāinvestē sevī; tas
palīdz ķermeņa maiņas vērtību kā aktīvus apmainīt pret papildu labumiem un transformēt
fizisko kapitālu citās kapitāla formās.
Līdz ar to var secināt, ka, ietekmējot fizisko kapitālu, rodas iespēja iegūt papildu
labumus, kas turpmāk dod iespēju pilnveidoties, transformējot to citos kapitālos, un mainīt
statusu sabiedrībā. Būtisks ir jautājums: kādā veidā cilvēks var investēt savā ķermenī.
Mūsdienās ir ļoti daudz viedokļu par to, kas un cik daudz ir jādara, lai būtu fiziski aktīvs,
dzīvotu veselīgi un uzlabotu savas funkcionālās spējas. Balstoties uz iepriekšējo fiziskā
kapitāla definīciju analīzi, iespējams secināt, ka fiziskā veselība un dzīvesveids kā fiziskā
kapitāla struktūrkomponents raksturo cilvēka attieksmi pret sevi un parāda viņa zināšanas,
morāli un būtību (Hutson, 2013; Jutel & Buetow, 2007; Hamermesh, 2011). Tomēr, ja
fiziskais kapitāls ir saistīts ar tik svarīgām lietām, kāpēc vēl joprojām liels cilvēku skaits nav
fiziski aktīvs? Cilvēkiem ir pieejams liels informācijas daudzums, tomēr tehnoloģiju attīstības
rezultātā muskuļu darbs ir ļoti minimāls un neprasa lielu piepūli, kas, savukārt, var novest pie
dažu morfoloģisko un funkcionālo īpašību kritiskās robežas. Tieši tāpēc promocijas pētījumā
uzmanība pievērsta tādam fiziskās veselības komponentam un cilvēka dzīvesveida objektīvam
radītājam kā uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība, kas parāda katras sievietes investīcijas
savā fiziskajā kapitālā.
1.1.1. Fiziskās sagatavotības kā fizisko veselību ietekmējošā faktora izvērtēšana
un attīstīšanas iespējas fiziskā kapitāla veicināšanas procesā
Lai pilnvērtīgi izvērtētu fizisko sagatavotību kā fizisko kapitālu ietekmējošo faktoru,
promocijas darbā fiziskā sagatavotība tiek pētīta kā veselību ietekmējošs kritērijs. Balstoties
uz iepriekš definēto veselības jēdzienu, var secināt, ka veselība holistiskā pieeja tiek skatīta
kopumā, iekļaujot fizisko, garīgo un sociālo labklājību. Promocijas darbā sīkāk pētīta fiziskā
veselība un to ietekmējošie komponenti kā labklājības objektīvais faktors. Papildus tiek
vērtēta sociālā veselība sociālās piederības kontekstā, kas holistiskajā pieejā ir svarīga
veselības uzlabošanas ziņā un ietekmē fiziskā kapitāla veicināšanu un transformāciju.
Uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība ir organisma iedzimto un iegūto
morfoloģisko un funkcionālo īpašību kopums (Рогинский, 1963), spēja veikt ikdienas
darbības bez pārlieku noguruma, tādējādi samazinot priekšlaicīgas hipokinētiskās slimības
risku (Hoeger, 2013), spēja ar piepūli un izveicību veikt ikdienas darbības un iesaistīties brīvā
laika nodarbībās bez pārmērīga noguruma, kā arī spēja pārvarēt paaugstinātu fizisko slodzi,
ko izraisa ārkārtējas situācijas, un uzrādīt dotumus, kas samazina mazkustīguma izraisīto
slimību priekšlaicīgu attīstību (Vanhees et al., 2005; Pate, 1988). Plašākā nozīmē cilvēka
morfoloģiskās īpašības ietver cilvēka anatomiju, embrioloģiju un histoloģiju kā attīstības un
dzīvības funkciju rādītājus. Šaurākā nozīmē cilvēka morfoloģiskās īpašības, kas pētītas
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promocijas darbā, ir cilvēka ķermeņa antropoloģiskās īpatnības – ķermeņa masa, augums,
krūšu, gurnu, vidukļa un ekstremitāšu apkārtmērs (Рогинский, 1963). Cilvēka funkcionālais
stāvoklis ir īpašību kopums, kas raksturo organisma dzīvības līmeni, sistēmu atbildi uz fizisko
slodzi un atspoguļo organisma sistēmu funkciju gatavību un adaptāciju konkrētas darbības
veikšanai (Быков, 2009).
Funkcionālo stāvokli raksturo atsevišķu orgānu, sistēmu vai visa organisma darbība
kopumā. Promocijas darbā funkcionālā stāvokļa novērtēšanai tiek analizētas
kardiorespiratorās sistēmas darbspēja, motorā gatavība kā muskuļu sistēmas izpausme (spēks,
muskuļu izturība, lokanība) un ķermeņa kompozīcija (Caspersen et al., 1985a).
Fiziskā sagatavotība, kas orientēta uz prasmēm, tiek vērtēta tikai kā organisma fiziskās
īpašības, kuras nepieciešamas fizisko darbību veikšanai un muskuļu darba vajadzībām
strādājošiem viņu ikdienas darbā un brīvajā laikā (EUROFIT, 1995) un kas ietver tādus
radītājus kā veiklība, līdzsvars, koordinācija, jauda, reakcijas laiks un ātrums; vienlaikus
fiziskā sagatavotība ir arī veselību ietekmējošs faktors.
Uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība un uz prasmēm orientēta fiziskā
sagatavotība ir savstarpēji saistītas, jo būt labi fiziski sagatavotam nozīmē būt veselam.
Vairāki pētījumi parāda saistību starp fizisko aktivitāti, fizisko sagatavotību (Sloan
et al., 2009; Kaupuzs & Larins, 2010; Mammen & Faulkner, 2013; Napolitano et al., 2011
u. c.) un funkcionālajām spējām (Vecenāne & Fernāte, 2013; Edward et al., 2006). Fiziskās
aktivitātes palīdz uzlabot ne tikai fiziskos komponentus, bet arī sociālo un garīgo pašsajūtu
(Mammen & Faulkner, 2013). Fizisko aktivitāti var definēt kā jebkuru ķermeņa kustību, kas
veikta ar skeleta muskuļu palīdzību un kurai ir nepieciešams enerģijas patēriņš (Caspersen
et al., 1985b). Veselību veicinošas fiziskās aktivitātes ir saistītas ar veselības un funkcionālā
stāvokļa uzlabošanu, kur galvenais mērķis ir fiziskās aktivitātes bez lieka kaitējuma vai riska
(HEPA Europe, 2005).
Mūsdienās sievietēm ir vairāk jāiegulda sevī nekā vīrietim; tas ir saistīts ar konkurenci
gan darba tirgū, gan ikdienas dzīvē, kur sievietes tiecas būt vienlīdzīgas ar vīrieti (Adelman
& Knijnik, 2013; Crossley, 2006). Pēc 25 gadu vecuma sasniegšanas sieviešu funkcionālajā
sistēmā sāk aktivizēties novecošanās procesi, tiek zaudēta homeostāze, kas apgrūtina
konkurētspēju un pasliktina psihoemocionālo stāvokli (Ory et al., 2003; Vanhees et al., 2005).
Uzlabojot fizisko sagatavotību kā fiziskā kapitāla radītāju, tostarp kardiorespiratorās sistēmas
darbspēju un ķermeņa kompozīciju, ir iespējams paaugstināt funkcionālās spējas un pagarināt
sievietes sociālās aktivitātes mūžu.
Lai pilnvērtīgi izvērtētu sievietes fizisko sagatavotību kā veselību ietekmējošu faktoru
un fiziskā kapitāla objektīvo radītāju, ir jāizvērtē visi komponenti kopumā.
Kardiorespiratorās sistēmas darbspēja ir viens no svarīgākajiem veselības
indikatoriem, kas raksturo sirds asinsrites, elpošanas u. c. sistēmu funkcionālo stāvokli. Tās ir
atkarīgas no vairākiem faktoriem, kā veselības stāvoklis, vecums, dzimums un fizisko
aktivitāšu līmenis. Mūsdienu sievietes ļoti daudz laika pavada sēžot – darbā, transportā, mājās
pie televizora vai datora utt.; tas samazina darbspēju un pasliktina kopējo veselības stāvokli.
Kardiorespiratorās sistēmas galvenās funkcijas ir nodrošināt organismu ar skābekli un barības
vielām, atbrīvot to no vielmaiņas atkritumu produktiem, uzturēt nepieciešamo ķermeņa
temperatūru, noturēt skābju un sārmu līdzsvaru, kā arī transportēt hormonus no dziedzeriem
un mērķa orgāniem (Wilmore & Costill, 1994). Lai kardiorespiratorās sistēmas darbība būtu
efektīva, ir nepieciešams, ka tā spēj nekavējoties reaģēt uz skeleta muskuļu darbību, lai
nodrošinātu organismu ar visu nepieciešamo.
Fiziskās aktivitātes uzlabo metabolismu, samazina asinsspiedienu, palielina asins
daudzumu, palēnina sirdsdarbību gan miera stāvoklī, gan fiziskās aktivitātes laikā, uzlabo
sirds spējas pumpēt asinis, palielinot sirds tilpumu, uzlabo ieelpas un izelpas rezerves un
palielina skābekļa maksimālo patēriņu slodzes laikā, kas, savukārt, paaugstina darbspēju un
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ietekmē cilvēka funkcionālo stāvokli (Love, 2011; Park, 2010; Rezaimakesh, 2006; ScharhagRosenberg, 2010; Schjerve 2008).
Skābekļa maksimālais patēriņš ir galvenais aerobās izturības radītājs; tas ir skābekļa
daudzums, ko cilvēks patērē intensīvas fiziskās slodzes laikā. Par skābekļa patēriņa
maksimumu var spriest pēc visiem sirds un asinsvadu sistēmas rādītājiem un to izmaiņām
fiziskās slodzes laikā. Palielinoties skābekļa maksimālajam patēriņam, palielinās cilvēka
aerobā izturība un spēja veikt slodzi bez skābekļa trūkuma. Jo lielāks ir skābekļa maksimālais
patēriņš, jo ilgāk organisms spēj ražot enerģiju ar skābekļa palīdzību (Willmore & Costill,
2004).
Aerobais slieksnis ir vēl viens kardiorespiratorās sistēmas darbspējas radītājs; tas ir
mirklis organisma enerģijas producēšanas sistēmā, kad, palielinoties slodzes intensitātei,
enerģijas producēšana beidzas tikai ar skābekļa starpniecību (aerobi) un sākas glikolīzes
process, proti, sāk izdalīties laktāts, kurš uzkrājas muskuļos, pakāpeniski palielinot nogurumu
kā organisma aizsargreakciju (MacDougall et al., 1999). Sākas jauktā zona, kad enerģijas
ražošanu veic gan oksidatīvās fosforilēšanās reakcija (aerobi), gan glikolīze. Veicot slodzi ar
skābekļa trūkumu, noguruma pakāpe pieaug straujāk nekā ar pietiekamu skābekļa daudzumu,
līdz ar to, attālinot aerobā sliekšņa iestāšanās brīdi, var palielināt aerobo darbspēju un
pagarināt slodzes laiku (Kenney et al., 2011; Brooks et al., 2004).
Anaerobais maiņas slieksnis ir darbspējas radītājs, kas ir moments enerģijas
producēšanas sistēmā, kad, palielinoties slodzes intensitātei, aerobie procesi netiek izslēgti,
bet tie ir nepietiekami, lai nodrošinātu enerģētiskos procesus, un prevalē anaerobā enerģijas
ražošana (Kenney et al., 2011; Brooks et al., 2004). Veselības fitnesā uzmanība slodzei
anaerobajā režīmā tiek pievērsta mazāka; cilvēki pārsvarā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm
aerobi. Tomēr lielākas problēmas izraisa tas fakts, ka, nepareizi dozējot slodzi un
nekontrolējot katru cilvēku individuāli, var sasniegt anaerobo zonu, pat nezinot to. Svarīgs
faktors ir pakāpeniska slodzes palielināšana un katra cilvēka fiziskās sagatavotības
apzināšanās un ievērošana. Tieši tāpēc jāveic individuālā kontrole.
Par cilvēka kardiorespiratoro darbspēju var spriest arī pēc atjaunošanās perioda. Jo
ātrāk atjaunojās organisms līdz sirdsdarbības frekvencei miera stāvoklī, jo labāka ir cilvēka
darbspēja. Ilgstoša atjaunošanās var norādīt uz zemu fizisko sagatavotību, nogurumu,
saslimšanu vai arī pārslodzi (Chandler & Brown, 2013). Pārbaudot cilvēka kardiorespiratoro
darbspēju, ir iespēja kvalitatīvi saplānot slodzi, dažādot vingrinājumu klāstu, izveidot
individualizētu plānu atbilstoši vajadzībām un interesēm un tā rezultātā uzlabot veselību un
attīstīt fizisko kapitālu, pagarinot sociālo aktivitāti. Kardiorespiratorās sistēmas darbspēju
ietekmē vairāki faktori, bet viens no svarīgākajiem ir ķermeņa kompozīcija.
Mūsdienās liela sociālās aktivitātes barjera ir aptaukošanās epidēmija visā pasaulē.
Mazkustīgs dzīvesveids ietekmē ķermeņa kompozīcijas radītājus, pasliktina cilvēku veselības
stāvokli. Sabiedrībā pastāv vairākas pretrunas: no vienas puses, gan sievietēm, gan vīriešiem
ir moderni būt slaidiem un muskuļotiem, no otras puses, liekā svara problēma visā pasaulē; no
vienas puses, ir ļoti populāri ēst veselīgi, sabalansējot un dažādojot uzturu, no otras puses,
modificētas pārtikas daudzums. Cilvēkiem nav izveidojies stabils viedoklis par to, kas ir
pareizi. Tie, kas neseko līdzi savai ķermeņa kompozīcijai, domā, ka citi, kas seko, lieto
aizliegtas vielas, jo citādi viņi nevarētu panākt tādus rezultātus ar savu ķermeni. Tie, kas seko
līdzi savam uzturam un trenējās zālē vairākas stundas dienā, uzskata, ka citi, kas neinvestē
savā ķermenī, ir neveiksminieki un slinki cilvēki.
Cilvēkiem grūti sākt nodarboties ar sevi, jo pasaulē pastāv pārāk daudz stereotipu. Lai
būtu piederīgs, ir jābūt vienlīdzīgam, lai sabiedrībā cilvēks justos komfortā, ir jāievēro
konkrētās sabiedrības prasības. Cilvēkiem ir pieejama plaša informācija, tomēr netiek
izskaidrots, kā to lietot, kas katram der un kas neder. Zināšanu trūkuma dēļ vairāki pieļauj
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kļūdas, piemēram, uzsākot bīstamas diētas, pieļaujot pārmērīgu slodzi, lietojot aizliegtas
vielas, kas nelabvēlīgi ietekmē veselības stāvokli.
Ķermeņa kompozīcija ir veselību ietekmējošs fiziskās sagatavotības rādītājs, kas
saistīts ar relatīvo muskuļu, tauku, kaulu un ūdens daudzumu organismā. Pētot ķermeņa
kompozīcijas rādītājus, ir jāizprot: lai izvērtētu šo fiziskās sagatavotības radītāju, nepietiek
tikai ar ķermeņa masas indeksa noteikšanu, aprēķinot svara un auguma starpību, bet ir
jāanalizē ķermeņa kompozīcijas radītāju atbilstība vecumam, dzimumam un dzīvesveidam.
Pētījumā uzmanība pievērsta veselības saglabāšanai un uzlabošanai, sevis disciplinēšanai un
veselīga dzīvesveida izpratnei sieviešu vidū, tieši tāpēc tiek analizēti tādi radītāji kā tauku
procentuālais sastāvs, muskuļu masa, kaulu masa, ūdens procentuālais sastāvs organismā,
viscerālo tauku (iekšējo orgānu tauku) daudzums, metaboliskais vecums, veselībai
nepieciešamais kaloriju daudzums dienā un aptaukošanās līmenis (Sardinha, 2012). Ķermeņa
kompozīcijas radītājus ietekmē gan uzturs, ko cilvēks uzņem, gan fizisko aktivitāšu daudzums
un veids (Ballor & Poehlman, 1994). Cilvēks, nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm, var
samazināt ķermeņa daļu apjomu, bet ķermeņa masa var palikt nemainīga. Palielinot muskuļu
masu un samazinot tauku procentuālo daudzumu (un otrādi), ievērojot diētas, var samazināties
muskuļu masa, bet tauku procentuālais daudzums var palikt nemainīgs vai pat palielināties
(Backer & Brownell, 2000). Tieši tāpēc, izvērtējot fizisko sagatavotību, ir svarīgi izvērtēt
katru ķermeņa kompozīcijas radītāju.
Motorās gatavības spējas ir vēl viens svarīgs fiziskās sagatavotības radītājs, kas
nepārtraukti ietekmē veselību. Kā jau iepriekš minēts, uz veselību orientēta fiziskā
sagatavotība ietver tādas fiziskās īpašības kā spēks, izturība un lokanība (Pate 1983;
Caspersen et al., 1985a). Tomēr, izmantojot standartizēto fiziskās sagatavotības noteikšanas
metodi, promocijas darbā papildu tiek vērtētas tādas fiziskās īpašības kā kustības ātrums,
ātrspēks un līdzsvars (EUROFIT, 1995), kas vairāk attiecināmas uz prasmēm orientētas
fiziskās sagatavotības līmeņa noteikšanai.
Fiziskās īpašības, ar ko cilvēks visbiežāk saskaras savā ikdienā, ir spēks un izturība.
Spēks ir cilvēka fiziskā īpašība, kas izpaužas spējā ar muskuļu piepūli pārvarēt ārējo
pretestību (Sale, 1991), deformēt vai pārvietot dažādus priekšmetus. Muskuļu spēks var
izpausties trīs veidos: (1) izometriskā jeb statiskā režīmā, (2) koncentriskā jeb pārvarošā
režīmā un (3) ekscentriskā jeb dinamiskā režīmā. Izšķir maksimālo spēku, ātrspēku un spēka
izturību. Promocijas darbā visvairāk pētīta spēka izturība, mazāk – ātrspēks un maksimālais
spēks. Maksimālais spēks ir spēks, ko cilvēks var sasniegt, izmantojot gribasspēku ar
maksimālu muskuļu piepūli. Ātrspēks ir cilvēka spēja pārvārēt pretestību ar lielu kontrakcijas
ātrumu un optimālu kustību amplitūdu. Spēka izturība ir cilvēka spēja pretoties nogurumam,
veicot ilgstošus spēka vingrinājumus. Spēku ietekmē ķermeņa masa, tāpēc izšķir absolūto
spēku, ko uzrāda cilvēks neatkarīgi no ķermeņa masas, un relatīvo spēku, kas ir absolūtais
spēks attiecībā pret ķermeņa svaru. (Зациорский, 1970)
Promocijas pētījumā spēka attīstīšanas nodarbības tiek dalītas divās grupās:
(1) vingrinājumi, izmantojot ārējo pretestību (rīkus, partneri u. c.), un (2) vingrinājumi, kuros
izmanto savu paša svaru.
Lai attīstītu maksimālo spēku, parasti tiek lietota maksimālās piepūles metode,
izmantojot vingrinājumus ar maksimālu vai submaksimālu slodzi, t. i., 90 % no maksimālās.
Tiek izpildīti 5–6 piegājieni, katrā veicot 1–3 atkārtojumus, atpūta starp piegājieniem ir 4–
8 minūtes. Šādā treniņu procesā pilnveidojas muskuļu iekšējā koordinācija. Trenētam
cilvēkam maksimālā sasprindzinājuma gadījumā sāk darboties divas reizes vairāk kustību
vienību nekā netrenētam. Tomēr, balstoties uz zinātniskajiem pētījumiem, var secināt, ka
kustību vienību sinhronizācija uzlabojas, ja muskuļu kontrakciju spēks treniņā pārsniedz 80 %
no maksimāli paceltā svara (Hori et al., 2005; Toji & Kaneko, 2004). Šo metodi parasti
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izmanto pieredzējuši sportisti ar labu tehnisko izpildījumu, lai uzlabotu arī speciālo fizisko
sagatavotību.
Atkārtotas piepūles metodei raksturīga vingrinājuma atkārtošana līdz pilnīgam spēka
izsīkumam pēc noteiktiem atpūtas intervāliem, kuru laikā notiek pilna darbspējas
atjaunošanās. Lietojot šo metodi, trenējošā iedarbība uz organismu tiek nodrošināta ne tikai
vingrinājuma izpildes laikā, bet arī ar noguruma summāro efektu. Ar atkārtojuma metodes
palīdzību trenē ātrspēku, spēku un spēka izturību, stabilizē kustību tehniku un psihisko
noturību. Slodzes intensitāte var būt submaksimāla (75–95 %) vai maksimāla (95–100 %).
Vingrinājuma ilgums var būt dažāds; tie tiek plānoti sērijās. Vingrinājuma atkārtojumu skaitu
sērijā nosaka cilvēka spējas noturēt noteikto intensitāti (pārvietošanās ātrumu, kustību tempu,
ārējo pretestību). Atpūtas intervāli atkarīgi no slodzes intensitātes un ilguma. Ar atkārtojuma
treniņmetodi iespējams precīzi dozēt slodzi, noteikt tās virzību, lai pilnveidotu muskuļu
enerģētisko rezervju patēriņa ekonomiskumu un muskuļu noturību pret skābekļa trūkumu. Ar
atkārtojuma treniņa metodi pilnveido vielmaiņas procesus muskuļos un panāk muskuļu
hipertrofiju. (Зациорский, 1970) Promocijas pētījumā spēka un spēka izpausmju attīstīšanai
šī metode lietota ļoti bieži, jo tā saistīta arī ar vairāku sieviešu mērķi koriģēt sava ķermeņa
kompozīcijas radītājus un uzlabot vispārējo fizisko sagatavotību.
Dinamiskās piepūles metodi raksturo maksimāls vingrinājuma izpildes temps, lietotais
smagums ir līdz 30 % no maksimālā svara, vingrinājumus izpilda sērijveidā no 15 līdz 25
reizēm 3–6 piegājienos, starp piegājieniem ir 2–4 minūtes ilgs atpūtas intervāls. Metodes
priekšrocības izpaužas iespējā vienlaicīgi attīstīt ātrumu, spēku un izturību. (Зациорский,
1970) Šī metode promocijas pētījumā izmantota ar mērķi apvienot vairāku fizisko īpašību
attīstīšanas procesu vienā treniņā, dažādot fizisko aktivitāšu veidu un motivēt nodarbību
dalībnieces.
Papildu metode, kas promocijas pētījumā izmantota ne tikai spēka fiziskās īpašības
attīstīšanai, bet vairāk kā fizisko īpašību kopuma (spēka, izturības, lokanības) attīstīšanai, ir
apļa treniņmetode. Ir trīs apļa treniņveidi: vispusīgais, intensīvais un trieciena.
Vispusīgajā aplī ir 8–10 vingrinājumi, katrā vingrinājuma izpildes vietā, t. s. stacijā,
sportists veic noteiktu vingrinājuma atkārtojumu skaitu. Atpūtas intervāls – līdz pulss
atgriežas pirmsslodzes līmenī. Vienā nodarbībā veic 1–3 apļus.
Intensīvajā aplī ir 8–10 vingrinājumi, taču atpūtas ilgums ir reglamentēts. Pieaugot
trenētībai, vingrinājumu ilgums tiek palielināts, bet atpūtas ilgums – samazināts šādās
attiecībās: 1:2, 1:1, 2:1. Vienā nodarbībā veic 1–3 apļus.
Trieciena veida metodē noteiktu muskuļu grupu vai īpašību attīstīšanai lieto 3 vai
4 vingrinājumus ar līdzīgu iedarbību. Vienā nodarbībā veic 3–6 apļus. Apļa treniņmetode ir
speciāli metodiski organizēta nodarbību forma, kurā ietilpst vairākas stingri reglamentētas
vingrinājuma metodes. Apļa treniņmetode tiek plaši lietota fitnesā vispārējās fiziskās
sagatavotības attīstīšanai, kas dod iespēju dažādot nodarbību, ekonomēt laiku un vispusīgi
attīstīt cilvēka fiziskās īpašības, uzlabojot funkcionālās spējas. Pētījuma laikā šī metode lietota
visbiežāk, apļus nekad neatkārtojot, kas ļauj attīstīt lielāku interesi. Apļa treniņa metode
rosina sacensību starp dalībniekiem, attīsta motivāciju un saliedētību grupā (Siff, 2004).
Spēka treniņa ietekmē notiek adaptīvas pārmaiņas dažādās organisma sistēmās, orgānos
un audos. Spēka treniņa ietekmē tiek pilnveidota centrālās nervu sistēmas regulācijas darbība,
kas sekmē muskuļu spēka, jaudas un darbspējas pieaugumu (Высочин & Денисенко, 2002).
Galvenie faktori, kas nosaka anaerobo darbspēju, ir muskuļu izmērs, muskulšķiedru tipa
procentuālās attiecības, kreatīnfosfāta un glikogēna daudzums (spēka treniņi palielina
glikogēna daudzumu muskuļos gandrīz divas reizes), anaerobā metabolisma fermentu masa
un aktivitāte, kā arī bufersistēmu kapacitāte (Высочин & Денисенко, 2002).
Promocijas pētījums ir balstīts uz atziņu, ka muskuļu spēks un muskuļu masa pieaug
tad, ja slodzes laikā muskulis ir spēcīgi kontrahējies, bet ilgstoša biežu kontrakciju slodze ar
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nelielu pretestību palielina muskuļu izturību, taču ne spēku, samazinot tauku procentuālo
sastāvu.
Muskuļu masas pieaugums minimāli sākas 11–12 gadu vecumā, pubertātes periodā
process paātrinās. Visintensīvākais spēka radītāju pieaugums ir vecumā no 14 līdz 17 gadiem.
Liels ātrspēka pieaugums tiek novērots 10–12 gadu vecumā līdz 13–14 gadiem. Tālāk tas
uzlabojas tikai mērķtiecīgu treniņu rezultātā. Muskuļu spēka samazināšanās process notiek
ļoti individuāli, dažiem cilvēkiem tas samazinās 20–25 gadu vecumā, dažiem – pēc 40–
45 gadiem. Tomēr spēks ir fiziska īpašība, kuru trenējot var saglabāt ilgāk nekā pārējās.
(Гужаловский, 1979)
Izturība ir cilvēka organisma spēja ilgstoši veikt fizisku darbu un pretoties nogurumam
fiziskā un garīgā darba laikā, nesamazinot darba efektivitāti (Зациорский, 1970). Cilvēka
izturības spējas ierobežo sirds, asinsvadu un elpošanas sistēmas spēja piegādāt enerģijas
veidošanai nepieciešamo skābekli, kā arī muskuļu iekšējie enerģētiskie krājumi un vielmaiņas
procesi muskuļos fiziskās slodzes laikā (Love, 2011; Park, 2010; Rezaimakesh, 2006;
Scharhag-Rosenberg, 2010; Schjerve, 2008). Tieši tāpēc izturības spējas ir nepārtraukti
jāattīsta un jākontrolē. Vispārēja izturība tiek raksturota ar cilvēka spējām veikt dažādas
mērenas intensitātes kustības, kas ietver lielas muskuļu grupas. Vispārējā izturība ir
nepieciešama katram cilvēkam kā pamats, kas dod iespēju attīstīt arī speciālo izturību (Baquet
et al., 2003). Attīstot vispārējo izturību, slodzi var dozēt ar šādiem elementiem: distance vai
slodzes laiks (apjoms), intensitāte, atkārtojumu skaits, atpūtas laiks, atpūtas raksturs (pasīva,
aktīva). Promocijas pētījumā tiek izmantotas divas galvenās izturības attīstīšanas metodes –
nepārtrauktā un intervāla metode. Uzskati par to nozīmīgumu ir mainīgi. Tomēr vispārējās
fiziskās sagatavošanas procesā abas metodes var uzskatīt par līdzvērtīgām, piešķirot nelielas
priekšrocības nepārtrauktajai metodei tādos gadījumos, kad cilvēka sākotnējais izturības
līmenis ir neapmierinošs (Визитей, 1985). Nepārtrauktajai metodei ir divi izpausmes varianti:
(1) vienmērīgi nepārtraukta, ko galvenokārt lieto vispārējās izturības attīstīšanai sākumposmā,
un (2) pārmaiņus nepārtraukta, kur daļu slodzes veic ar paaugstinātu intensitāti, daļu – ar
samazinātu intensitāti. To sauc arī par aerobā sliekšņa treniņa metodi, kura uzlabo jaukto
enerģijas producēšanas sistēmu, paaugstinot intensitāti, veidojot nelielu skābekļa trūkumu un
kompensējot to tajā posmā, kad intensitāte tiek samazināta. Lietojot vienmērīgi nepārtraukto
metodi, var veikt lielu vingrinājumu apjomu, sekmēt kustību iemaņu stabilizāciju, sirds,
kardiorespiratorās sistēmas darbspējas uzlabošanos, veicināt asinsriti muskuļos, kā arī iekšējo
orgānu un muskuļu darbības koordināciju (Коробейников et al., 1989). Pārmaiņus
nepārtrauktā metode novērš vienveidību treniņā, izraisa nepārtrauktu organisma fizioloģisko
sistēmu pārslēgšanos uz citu intensitātes līmeni, veicinot organismam stresu, paaugstina
spējas vienlaicīgi pārkārtot visu orgānu un sistēmu darbību jaunajai slodzei.
Intervāla treniņmetodi var uzskatīt par atkārtojumu metodes variāciju, kura ļauj trenēties
tuvu skābekļa maksimālā patēriņa līmenim ilgākā laika posmā. Intervāla treniņnodarbība tiek
raksturota ar slodzes posmu un atpūtas posmu kombināciju. Pēc intervālu principa veidotās
izturības treniņnodarbības efektu nosaka slodzes ilgums un intensitāte, atkārtojumu skaits,
atpūtas paužu laiks un to raksturs. Visgrūtākais šajā metodē ir noteikt atpūtas posma ilgumu
un veidu. Galvenais, uz ko balstās atpūtas posma izvēle, ir sirdsdarbības frekvence, kura
atpūtas laikā nedrīkst atgriezties mierā stāvokļa līmenī, t. i., katrs nākamais slodzes posms tiek
sākts ar nepilnīgu atjaunošanos. Intervāla treniņmetode pārsvarā tiek lietota speciālās izturības
attīstīšanai, kur ir stingri reglamentēti atpūtas un slodzes posmi, kas atkarīgi no konkrēta
sporta veida sacensību apstākļiem (Зациорский, 1970). Tomēr fitnesā intervāla metode kļūst
arvien populārāka. Ļoti bieži tiek izmantota augstas intensitātes intervāla metode, kura
nosaukta Japānas zinātnieka vārdā Tabata; tajā slodzes ilgums ir 20 sekundes un atpūtas
ilgums 10 sekundes. Konkrētie intervāli tiek atkārtoti astoņas reizes – tas ir viens aplis ar
vingrinājumu maiņu; vienā treniņā var izpildīt vairāku apļus. Vingrinājumi tiek veikti lielā
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intensitātē, un slodze tiek dozēta atbilstoši sagatavotības līmenim, izpildot vienu vingrinājumu
astoņas reizes, izpildot divus vingrinājumus – katru četras reizes – vai izpildot četrus
vingrinājumus – katru tikai divas reizes. Zinātnieki ir izpētījuši, ka šis intervāla treniņveids
uzlabo aerobās un anaerobās izturības darbspējas augstu sasniegumu sportistiem (Tabata
et al., 1996), tomēr fitnesā šo metodi izmanto arī cilvēki ar zemu fiziskās sagatavotības
līmeni, un tas var būt bīstami viņu veselībai. Tomēr, balstoties uz zinātniskajiem pētījumiem,
šī metode ir ļoti efektīva ķermeņa kompozīcijas koriģēšanas metode, kas ļauj visātrāk
samazināt tauku procentuālo sastāvu un nostiprināt muskulatūru; tas arī izskaidro metodes
popularitāti fitnesā. Pētījumā augstas intensitātes intervāla treniņmetode lietota bieži gan tām
dalībniecēm, kurām ir augstāks fiziskās sagatavotības līmenis, gan tām, kurām tas ir zemāks,
pielāgojot metodi individuāli un pamazām palielinot intensitāti. Šī metode motivē, ļauj izprast
savas spējas un noteikt progresu.
Balstoties uz slodzes intensitāti, intervāla treniņmetodei ir divi veidi: ekstensīvā un
intensīvā. Ekstensīvajā metodes versijā slodzes intensitāte sasniedz 60–80 % no maksimālās
un viens atkārtojums ilgst 45–90 sekundes. Atpūtas intervāls ir tikpat ilgs, cik slodze. Tas
sekmē sirds muskulatūras attīstību, sirds tilpuma palielināšanos, organisma aerobo spēju
paaugstināšanos, kas pozitīvi ietekmē vispārējo un speciālo izturību. Intensīvajā metodes
versijā slodzes intensitāte sasniedz 80–90 % no maksimālās, viens atkārtojums ilgst 40–
60 sekundes. Ar intensīvās versijas palīdzību tiek trenētas organisma aerobās un anaerobās
spējas, ātrums un ātrumizturība. Īslaicīgs anaerobs darbs ar tikpat īsiem atpūtas intervāliem
pozitīvi ietekmē anaerobās spējas (Зациорский, 1970). Aerobā darbspēja palielinās
pubertātes periodā, 14–15 gadu vecumā, un samazinās tikai pēc 18 gadiem. Skābekļa
maksimālais patēriņš praktiski nemainās vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Anaerobā glikolitiskā
darbspēja nebūtiski palielinās 12–13 gadu vecumā un strauji pieaug 16–17 gadu vecumā, tieši
tāpēc bērniem ir daudz vieglāk izturēt garas distances nekā vidēji garas. Savukārt
kreatinfosfāta enerģijas mehānisms visefektīvāk attīstās, sākot ar 16–18 gadu vecumu
(Гужаловский, 1979). Salīdzinot ar citām fiziskajām īpašībām, izturība saglabājas ilgāk.
Aerobā darbspēja sāk samazināties pēc 55 gadu vecuma, bet, nepārtraukti nodarbojoties ar
mērenām aerobām fiziskajām aktivitātēm, tā saglabājas augsta arī līdz 70–75 gadiem.
Runājot par divām galvenajām uz veselību orientētās fiziskās sagatavotības fiziskajām
īpašībām – spēku un izturību –, paliek atklāts jautājums par intensitātes izvēli ķermeņa
kompozīcijas korekcijas procesā, kas ir ļoti svarīgs jautājums mūsdienu sievietēm. Vairākas
pētījumā iesaistītās dalībnieces tika izvirzījušas mērķi samazināt tauku procentuālo daudzumu
un tonizēt muskulatūru, bet dažas – palielināt muskuļu masu ķermeņa nepietiekamā svara dēļ.
Šis jautājums ir ļoti aktuāls arī vairākiem pētniekiem, tomēr vienas atbildes uz to nav.
Balstoties uz zinātnisko literatūru, var secināt, ka mērena fiziskā aktivitāte, t. i., 150–250
minūtes nedēļā, zaudējot aptuveni 1200–2000 kcal, ir pietiekama, lai gada laikā samazinātu
3 % ķermeņa masas, taču, lai efektīvāk iedarbotos uz tauku daudzumu organismā, fiziskā
aktivitāte ir jāapvieno ar veselīgu uzturu (Donelly et al., 2009; Evans et al., 2007). Citi
zinātnieki uzskata, ka efektīvākai kaloriju un tauku procentuālā daudzuma zaudēšanai ir
nepieciešama lielāka intensitāte (Brynera et al., 1997), piemēram, augstas intensitātes
intervāla treniņi (Dunn, 2009; Trapp et al., 2008), jo mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes
ietekme uz tauku daudzumu organismā ir ļoti ilgs un neefektīvs process (Wu et al., 2009),
savukārt, augstas intensitātes intervāla treniņi iedarbojas uz organismu, vēl turpinot dedzināt
taukus pēc slodzes, organisma atjaunošanās procesā (Laforgia et al., 2006). Daži zinātniskie
pētījumi neatklāj starpību starp mērenas un augstas intensitātes fiziskajām aktivitātēm
sievietēm svara zaudēšanas procesā, uzsverot, ka tauku daudzums samazinās, nodarbojoties ar
abu veidu fiziskajām aktivitātēm (Jakicic et al., 2003). Atsevišķi pētījumi rāda, ka nevis
intensitāte, bet fizisko aktivitāšu ilgums un biežums nedēļā ietekmē ķermeņa kompozīcijas
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korekcijas procesu – jo ilgāka un biežāka ir fiziskā aktivitāte, jo labāki ir rezultāti (Chambliss,
2005; Westerterp, 2001).
Tomēr, apkopojot zinātnisko pētījumu rezultātus, var secināt, ka slodzei ir jābūt
atbilstošai sagatavotības līmenim, pielāgotai individuālajām īpatnībām un adaptācijas
mehānismiem. Lai iegūtu labāku rezultātu, var apvienot mērenas intensitātes nepārtrauktas
slodzes ar augstas intensitātes slodzēm, dažādojot treniņu procesu, attīstot izturību un spēku,
lai ķermeņa kompozīcijas korekcijas procesā iegūtu vislabāko rezultātu. Attīstot citas fiziskās
īpašības, sievietes spēj arī labvēlīgi ietekmēt uz veselību vērstu fizisko sagatavotību un
uzlabot dzīves kvalitāti.
Lokanība ir cilvēka muskuļu un locītavu spēja veikt kustības pilnā amplitūdā jeb apjomā
(Коробейников et al., 1989). Nepietiekama lokanība dažreiz var traucēt pilnvērtīgi dzīvot un
palielināt traumas iegūšanas risku, ka arī otrādi – pārmērīga lokanība var veicināt locītavas
nestabilitāti, kā rezultātā arī palielinās traumas iegūšanas risks. Nelietojot speciālos
vingrinājumus, lokanība sāk pasliktināties jau 15–20 gadu vecumā, kas samazina kustīgumu
un pasliktina koordinācijas izpausmes ikdienā. Cilvēkiem senioru vecumā (55+) lokanība (it
īpaši mugurkaulāja muskulatūrai) ir samazināta, kas pasliktina locītavu mobilitāti. Tomēr,
regulāri attīstot šo fizisko īpašību, to iespējams saglabāt ilgus gadus. Citas fiziskās īpašības
ietekmē lokanības radītājus, tāpēc, mēģinot attīstīt lokanību, ir jāattīsta arī parējās fiziskās
īpašības.
Ātrums ir cilvēka spēja veikt darbību minimālā laika periodā. Sportā izšķir vairākas
ātruma izpausmes formas: atsevišķas kustības ātrums, kustību biežums jeb temps un kustību
reakcijas ātrums. Ātrspēks ir spēja ātri sasprindzināt muskuļus, citiem vārdiem sākot, tas ir
darba apjoms, kas tiek veikts konkrētā laika vienībā, kuru nosaka vairāki faktori, piemēram,
spēja iesaistīt darbā pēc iespējas vairāk muskuļu šķiedru ātri, vienlaicīgi un sinhronizēti.
(Зациорский, 1970)
Vislabākais ātruma attīstīšanas periods ir 7–20 gadu vecums, šajā posmā
visintensīvākais laiks ir no 9 līdz 11 gadiem un no 14 līdz 15 gadiem. Ātrspēka attīstīšanas
laiks ir 10–12 gadi un 13–14 gadi (Гужаловский, 1979). Vēlāk šī fiziskā īpašība var tikt
attīstīta tikai mērķtiecīgu treniņu rezultātā. No fiziskajām īpašībām ātrumu ir visgrūtāk
ietekmēt fizioloģisko īpašību dēļ, kad arī ātrums sāk samazināties visstraujāk. No 20 gadu
vecuma latentais reakcijas laiks sāk palēnināties un līdz 60 gadu vecumam kļūst 1,5–2 reizes
lēnāks. 50–60 gadu vecumā ātrumam ir visstraujākais kritums. Vēlāk šis radītājs stabilizējas.
Līdzsvars ir spēja saglabāt stabilu ķermeņa pozu jeb stāvokli uz vietas vai kustībā
(Зациорский, 1970). Līdzsvars ir koordinācijas izpausme, kura cilvēkam ir nepieciešama
nepārtraukti, ikdienā staigājot, skrienot, stāvot, pielāgojoties situācijai. Kustību koordinācija ir
cilvēka spēja apgūt jaunas kustības un ātri tās pārveidot atbilstoši mainīgo apstākļu prasībām,
nodrošinot to precizitāti, efektivitāti un atbilstību specifiskajam darbības mērķim. Tieši tāpēc
līdzsvara attīstīšanai ir nepieciešams veltīt tikpat lielu uzmanību kā spēka vai izturības
attīstīšanai. Lai attīstītu līdzsvaru, ir jāattīsta citas fiziskās īpašības, jānostiprina ķermeņa
muskulatūra, kas spēj uzlabot līdzsvaru. Koordinācijas spējas attīstās, sākot ar 9–10 gadu
vecumu un turpinoties līdz 11–12 gadu vecumam, un diezgan ātri sāk pasliktināties 18–
20 gadu vecumā (Гужаловский, 1979).
Katram cilvēkam motorās gatavības spējas ir attīstītas atšķirīgi, kas saistīts ar
anatomiski fizioloģiskām iedzimtām īpatnībām, tādām kā anatomiski morfoloģiskajām
smadzeņu un nervu sistēmas īpatnībām (piemēram, smadzeņu garozas uzbūvi),
fizioloģiskajām īpatnībām (piemēram, kardiorespiratorās sistēmas īpatnībām, skābekļa
maksimālo patēriņu, perifērās asinsrites radītājiem), bioloģiskajām īpatnībām (piemēram,
endokrīnās sistēmas regulāciju, pamatvielmaiņas lielumu, kustību un balsta sistēmas
īpatnībām), ķermeniskajām īpatnībām (piemēram, ķermeņa daļu garumu un platumu, ķermeņa
masu, tauku un muskuļu masu u. c.) un gēnu īpatnībām. Fizisko īpašību attīstīšanas procesus

37

papildus ietekmē cilvēka psihodinamiskās īpatnības (temperaments, raksturs, psihisko
stāvokļu pašregulācija u. c.). (Визитей, 1985; Corbin et al., 1978)
Nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm, organismā notiek dažādas morfoloģiskās,
funkcionālās un adaptīvās izmaiņas. Organismam treniņu ietekmē piemīt apbrīnojama spēja
mainīties, pilnveidoties un attīstīties; to sauc par adaptāciju. Jēdziens adaptācija ir cieši
saistīts ar jēdzienu stress, ko aplūko kā organisma sasprindzinājuma stāvokli, kāds rodas,
iedarbojoties ļoti spēcīgam kairinātājam. Spriedze jeb stress ir specifisks neiroendokrīnu
patofizioloģisku reakciju komplekss, kas vērsts uz organisma homeostāzes atjaunošanu. Ir
divu veidu adaptācijas reakcijas. Ja kairinātājs ir ļoti spēcīgs vai iedarbojas ilgstoši, iestājas
stresa sindroma beigu fāze – izsīkums, kas draud organismam ar bojāeju. Šīs pirmā veida
reakcijas vērojamas pārlieku lielās un ilgstošās slodzēs, kas neatbilst cilvēka spējām. Otrā
veida reakcijas stimulē adaptācijas veidošanos. Tās nozīme izpaužas organisma enerģētisko
un struktūras procesu mobilizācijā – glikozes taukskābju, aminoskābju un nukleīdu
koncentrācijas palielināšanā, sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas darbības pastiprināšanā,
lai nodrošinātu substrātu un skābekļa piegādi orgāniem un audiem, kuriem ir vislielākā
slodze. (Высочин, 1988)
Cilvēka adaptācijas reakcijas dala īslaicīgajās un ilglaicīgajās, iedzimtajās un iegūtajās
(Высочин, 1988). Elpošanas biežuma palielināšanās un asins plūsmas pārdale kā atbildes
reakcija uz fizisko slodzi, sirdsdarbības paātrināšanās psihiskā uzbudinājumā – tās ir īslaicīgas
iedzimtas reakcijas (Высочин, 2002). Trenējoties tās var tikai izmainīt kā īslaicīgi iegūtās
reakcijas.
Ilglaicīgā adaptācija organismā rodas pakāpeniski, ilgstošas un daudzkārtējas iedarbības
ietekmē. Ilglaicīgā adaptācija rodas, daudzkārtēji atkārtojoties īslaicīgajai adaptācijai, un ir
raksturojama kā jauna organisma īpašība – no neadaptētas kļūstot par adaptētu. Šo
pielāgojumu apjoms lielā mērā atkarīgs no personas sākotnējā fiziskās sagatavotības līmeņa,
nodarbību biežuma, intensitātes, apjoma un pieredzes ilguma (piemēram, nedēļas, mēneši,
gadi).
Ir trīs galvenās ilglaicīgās adaptācijas veidošanas stadijas. Pirmā stadija saistīta ar
sistemātisku cilvēka organisma funkcionālo resursu mobilizāciju, veicot treniņu programmu
ar mērķi stimulēt ilglaicīgās adaptācijas mehānismus, kuru pamatā ir daudzkārtējas īslaicīgās
adaptācijas summārais efekts. Parasti tā ilgst īsu periodu, ne vairāk kā gadu (Высочин, 2002).
Otrajā stadijā plānveidīgi pieaugošas sistemātiskas slodzes ietekmē notiek strukturāli un
funkcionāli pārveidojumi tajos orgānos un audos, kuri atbilst noteiktajai funkcionālajai
sistēmai. Šīs stadijas beigās vērojama nepieciešamā orgānu hipertrofija, lai nodrošinātu
efektīvu funkcionālās sistēmas darbību jaunajos apstākļos. Šī fāze parasti ilgst no gada līdz
4 gadiem. Trešajā stadijā raksturīga noturīga ilglaicīgā adaptācija, kura izpaužas ar
pietiekamām rezervēm, lai nodrošinātu jauna līmeņa sistēmu funkcionēšanu, funkcionālo
struktūru stabilitāti, regulējošo un izpildorgānu ciešu savstarpējo saistību. Šī fāze ilgst no 4
līdz 10 gadiem. Vēl viena, ceturtā stadija, iestājas neracionāli veidota, pārlieku saspringta
treniņa ietekmē. Arī nepilnvērtīgs vai nesabalansēts uzturs un nepietiekama atjaunošanās
izraisa funkcionālo sistēmu atsevišķu struktūru nolietošanos (Высочин, 1988). Tieši tāpēc
cilvēkiem ar atšķirīgu ķermeņa uzbūves konstitucionālo tipu ir nepieciešama dažāda pieeja un
fizisko aktivitāšu skaits, jo muskuļu darbības laikā tiek ietekmētas arī adaptīvās reakcijas.
Vairāki pētījumi parāda, ka fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē organisma vielmaiņas
procesus, samazina diabēta vai aptaukošanas risku. Praktiski veseliem cilvēkiem vecumā no
18 līdz 65 gadiem fiziskās aktivitātes ietver arī brīvā laika pavadīšanas aktivitātes,
transportēšanu (braukšanu uz darbu, pārvietošanos kājām), darbu, mājas darbus, organizētas
fiziskās aktivitātes, nodarbošanos ar sportu, visas ikdienas aktivitātes, kas saistītas ar ģimeni
vai konkrēto sociālo grupu (WHO Regional Office for Europe, 2014; 2015).
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Regulāras fiziskās aktivitātes spēj ietekmēt arī ķermeņa svaru, kas saistīts ar uzņemtās
un iztērētās enerģijas balansu. Tomēr zinātniskie pētījumi uzsver arī to, ka ķermeņa masa nav
objektīvs metabolisko izmaiņu radītājs, jo, nodarbojoties ar spēka attīstīšanas vingrinājumiem,
muskuļu masa palielinās, un tas var būt saistīts arī ar svara pieaugumu. Pētījumi rāda, ka
12 mēnešu laikā, uzturot fizisko aktivitātes līmeni vismaz 150 minūtes nedēļā, ir iespējams
zaudēt 1–3 % no svara. Taču tāpat šie dati rāda, ka ar šādu fizisko aktivitāšu daudzumu drīzāk
ir iespējams noturēt, nevis samazināt svaru. Svara zaudēšanas procesā ir ļoti svarīgs
individualitātes princips. Nereti, lai zaudētu svaru, ir nepieciešamas biežākas fiziskās
aktivitātes, lielāka intensitāte un uztura kontrole (WHO, 2010).
Pētījumi pierāda, ka fiziski aktīvi cilvēki retāk cieš no kaulu lūzumiem. Fiziskās
sagatavotības uzlabošana spēj palielināt mugurkaulāja un iegurņa kaulu minerālo blīvumu.
Lai uzturētu savu kustību un balstu sistēmu praktiski veselu, PVO iesaka 30–60 minūšu
vidējas un smagas spēku attīstošas fiziskās aktivitātes 3–5 reizes nedēļā, izmantojot savu
ķermeņa svaru. Palielinot fizisko aktivitāšu daudzumu, palielinās muskuļu masa, spēks un
uzlabojas neiromuskulārā inervācija. (WHO, 2010)
Kopumā, lai uzlabotu uz veselību orientētu fizisko sagatavotību, kustību un balsta
sistēmas veselību, samazinātu t. s. nelipīgo slimību risku katram cilvēkam vecumā no 18 līdz
65 gadu vecumam, PVO iesaka regulāras mērenas slodzes aerobās fiziskās aktivitātes
150 minūtes nedēļā vai augstas intensitātes aerobās fiziskās aktivitātes 75 minūtes nedēļā, vai
arī abu slodžu veida kombināciju. Aerobās fiziskās aktivitātes ilgums nedrīkst būt mazāks par
10 minūtēm vienā piegājienā. (WHO, 2010)
Lai iegūtu lielākus veselības uzlabojumus, ir nepieciešams palielināt mērenas slodzes
fizisko aktivitāšu daudzumu līdz 300 minūtēm nedēļā vai augstas intensitātes slodzes fiziskās
aktivitātes līdz 150 minūtēm nedēļā. Muskuļu spēku attīstošajām fiziskajām aktivitātēm ir
jābūt vismaz 2 reizes nedēļā un jāietver visas lielās muskuļu grupas. (WHO, 2010)
Lai sasniegtu katra cilvēka individuālo mērķi, uzlabojot uz veselību orientētu fizisko
sagatavotību un tās radītājus, ir jāizmanto konkrētas treniņmetodes, balstoties uz cilvēka
vajadzībām un interesēm. Sastādot treniņu plānu, obligāti jāievēro cilvēka individualitāte.
Fitness nav sporta veids, kur ir stingras prasības, noteikumi, metodes un līdzekļi. Galvenais
fitnesa princips ir aktīva brīvā laika pavadīšana ar interesantu mērķa sasniegšanas procesu.
Strādājot ar cilvēku, ir jāpanāk intereses pieaugums. Ir jāveido vajadzība regulāri būt aktīvam.
Fitnesā nav iespējams panākt, ka cilvēks darīs to, kas viņam nepatīk, un tad, ja nav redzams
rezultāts ilgstošā laika periodā. Diemžēl fitnesā nav arī stingra treniņu plānošanas procesa.
Ļoti bieži cilvēka dzīves ritma dēļ ir situācijas, kas traucē regulāram nodarbību
apmeklējumam vai veselīga uztura lietošanai, kas pasliktina rezultātus, samazina treniņu
efektivitāti un palēnina adaptāciju fiziskajai slodzei.
Attiecībā uz ilgstošu adaptāciju jāsecina: lai attīstītos un uzlabotu uz veselību orientētu
fizisko sagatavotību, organismam ir nepieciešams veicināt stresu, kas saistīts ar treniņu
principu ievērošanu un organisma pielāgošanas spējām slodzei. Uz treniņu principu
attiecināms (1) pieaugošu prasību princips, kad slodze palielinās atbilstoši iegūtajām prasmēm
un adaptācijas procesiem, (2) atgriezeniskuma princips, kad fiziski aktīvam ir jābūt regulāri,
lai neatgrieztos sākuma punktā, (3) specifiskuma princips, kad jābūt organismam pielāgotai
slodzei atbilstoši prasībām un mērķim, (4) progresēšanas princips, kad tiek ievērots
pakāpeniskums no vieglākā uz sarežģītāko, un (5) mērenības princips, kas ietver līdzsvaru
starp nepietiekamu un pārāk lielu slodzi (Дьячков, 1972). Ievērojot visus šos principus, ir
iespējas izveidot individualizētu plānu katram nodarbību dalībniekam un sasniegt izvirzīto
mērķi atbilstoši viņa vajadzībām un interesēm.
Uzlabojot fizisko sagatavotību, cilvēks iegulda savā fiziskajā kapitālā, labvēlīgi
ietekmējot savu veselības stāvokli. Investējot savā ķermenī, viņš pagarina savu
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funkcionēšanas laiku, palielina t. s. aktīvu daudzumu, ko turpmāk var mainīt pret citiem
kapitālu veidiem.
Jo vairāk cilvēks piedalās sociālajās aktivitātēs, jo vairāk viņa ķermenis iegūst papildu
maiņas vērtību, kas palīdz fizisko kapitālu transformēt kādā citā kapitāla veidā – sociālajā
(grupās, kuru dalībniekiem tiek dotas priekšrocības un labumi konkrētajā jomā), kultūras
(izglītībā) un ekonomiskajā (naudā, aktīvos) (Bourdieu, 1978; 1996; Light, 2005; Petersen,
2007; Shilling, 2003; 2004).
Fiziskā kapitāla veicināšanas process ir atkarīgs no sociālās vides, paradumiem un
gaumes, savukārt, sociālā atrašanās ir atkarīga no materiālajiem apstākļiem, kas ietekmē
cilvēka ikdienas dzīvi, un otrādi. Tieši tāpēc cilvēkiem ir atšķirīgas iespējas, vajadzības un
intereses iegūt sabiedrībai vērtīgu fizisko kapitālu. (Bourdieu, 1985)
1.1.2. Cilvēka vajadzību hierarhija fiziskā kapitāla veicināšanas procesā
Vēl viens svarīgs faktors, kas ietekmē cilvēka vēlmi veicināt savu fizisko kapitālu, ir
vajadzība būt regulāri fiziski aktīvam; tas atkarīgs arī no apkārtējās vides un sociālās grupas.
Balstoties uz Abrahama Maslova (Abraham H. Maslow) motivācijas teoriju, var secināt, ka
visas cilvēka vajadzības ir balstītas vai nu uz nepietiekamiem dzīvei vajadzīgajiem
komponentiem, vai uz personālo izaugsmi (izaugsmes vajadzībām) (Maslow, 1943; 1954). Ja
cilvēkam nav izveidojusies izpratne par fizisko aktivitāšu nepieciešamību sevis attīstīšanas
procesā, par to labvēlīgo ietekmi uz viņa fizisko, sociālo, kultūras un ekonomisko eksistenci,
tad viņam nav nepieciešamības regulāri būt fiziski aktīvam. Kā arī – kamēr cilvēks fiziski vai
garīgi neizjūt ar veselību saistītas problēmas, viņš neuzskata par vajadzīgu investēt tajā un
tērēt tai savus aktīvus.
Ja cilvēkam dzīvē ir trūkuma izjūta, tad viņš mēģina to novērst. Saskaņā ar A. Maslova
teoriju, lai virzītos uz katru nākamo vajadzību līmeni, iepriekšējam ir jābūt apmierinātam. Ja
cilvēks ir apmierinājis konkrētā līmeņa vajadzības un trūkuma izjūta uz kādu laiku ir novērsta,
viņš var virzīsies uz priekšu un nākamais vajadzību līmenis kļūst par prioritāti. Vajadzību
līmeņi, uz ko tiek balstīts promocijas pētījums, analizējot vēlmi būt fiziski aktīvam, ir šādi:
1) fizioloģiskās vajadzības jeb t. s. pamatvajadzības, piemēram, cilvēka vajadzība pēc
uztura, miega, dzīvesvietas, dzimumdzīves, ķermeniskā komforta, ķermeņa kopšanas,
visu organisma sistēmu funkcionēšanas u. tml.
2) drošības un stabilitātes vajadzības – izvairīšanās no fiziskām ciešanām un briesmām,
nepatīkamiem pārdzīvojumiem, diskomforta sajūtas u. tml.
3) sociālās piederības un mīlestības vajadzības – cilvēka vajadzība pēc ģimenes, draugiem,
mīlestības, vajadzība būt piederīgam sociālajai grupai, būt pieņemtam un atzītam šajā
grupā;
4) vajadzības pēc cieņas un atzinības – vajadzība iemantot citu cilvēku atzinību,
novērtējumu, uzslavu, kas apstiprina pašcieņu, būt kompetentam un atzītam.
Izaugsmes vajadzības cilvēkam rodas tikai tad, kad citas trūkstošās vajadzības ir
apmierinātas. Sākotnēji A. Maslova izstrādātajā vajadzību hierarhijas piramīdā bijis iekļauts
tikai viens izaugsmes līmenis – sevis aktualizēšanas vajadzība (pašaktualizācija), kad cilvēks,
lai sasniegtu savu mērķi, izmanto savas dotības un viņam vairs nav svarīgs citu atzinums, viņš
apzinās, uz ko ir spējīgs (skat. 7. attēlu 41. lp.).
Vairāki pētījumi balstīti uz A. Maslova vajadzību hierarhiju tajā stadijā, kas ietver tikai
piecus vajadzību līmeņus ar pašaktualizācijas vajadzību kā dominanti (Atkinson et al., 1996;
Hall et al., 1998; Larsen & Buss, 2002; Mischel, 1999; Myers, 2003; Pervin & John, 2001).
Tomēr tas nav A. Maslova motivācijas teorijas gala variants (Koltko-Rivera, 2006).
Papildinot vajadzību hierarhiju, A. Maslovs balstās uz to, ka, apmierinot visas
trūkstošās vajadzības, cilvēks kļūst pašaktualizēts, proti, pirmkārt, ir fokusēts uz konkrēto
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problēmu, otrkārt, nepārtraukti izmēģina ko jaunu, kas ļauj baudīt dzīvi, un, treškārt,
nepārtraukti attīstās un pilnveido savas prasmes, tātad virzās vēl uz priekšu, iegūstot jaunas
vajadzības. Virzoties uz priekšu, uz pašrealizāciju, cilvēku ietekmē viņa kognitīvā pieredze
(zināt, izprast, pētīt un atklāt), estētiskā pieredze (ķermeņa simetrija, skaistums, uzbūve),
emocionālā pieredze utt., kas paplašina pašaktualizācijas procesu. Tieši tāpēc katram
cilvēkam pašaktualizācijas process norit atšķirīgi.

7. attēls. Vajadzību hierarhijas piramīda ar vienu izaugsmes līmeni
(avots: Maslow, 1943)
Cilvēki, balstoties uz savu iepriekšējo pieredzi un zinot, kā šobrīd trūkst, uztver tikai tās
zināšanas, kas spēj palīdzēt apmierināt konkrēto vajadzību un ļauj virzīties uz priekšu
(Norwood, 1999). Vajadzību apmierināšanas procesā pārējā informācija netiek uztverta.
Strādājot ar cilvēkiem, mācot vai palīdzot viņiem veicināt izpratni par fiziskā kapitāla
attīstīšanu, ir nepieciešams ievērot tās nianses un cilvēka iepriekšējo pieredzi, kas šobrīd
ietekmē viņa uztveri, uzvedību, kā arī gatavību mainīties un pilnveidoties. Dažiem cilvēkiem
nav apmierinātas trūkstošās vajadzības, kas traucē pāriet uz nākamo līmeni, tieši tāpēc cilvēks
pat neaizdomājas par pašaktualizāciju un pašattīstīšanos, nemaz nerunājot par virzīšanos uz
priekšu, uz savas izcilības vajadzību apmierināšanu, ar ko A. Maslovs vēlāk ir papildinājis
savu teoriju (skat. 8. attēlu 42. lp.). (Maslow, 1971; Koltko-Rivera, 2006)
Dzīves gaitā iegūtā pieredze virza cilvēku vai traucē viņam apmierināt savas izcilības
vajadzības. Savas izcilības vajadzības motivē veidot saikni ar kaut ko ārpus sava ego, palīdzēt
citiem pašīstenot sevi un ļaut citiem izprast savu potenciālu. Galvenā A. Maslova teorijas
būtība ir balstīta uz atziņu: jo kāds kļūst aizvien aktualizētāks un izcilāks, jo tas kļūst
prātīgāks, attīstot savu gudrību un zinot, kā rīkoties visdažādākajās situācijās. Ne visi cilvēki
nonāk līdz šim līmenim, ne visiem cilvēkiem tas kļūst aktuāls, tieši tāpēc A. Maslova
nepublicēto zinātnisko darbu redakcijā papildinātais izaugsmes vajadzību klāsts (Maslow &
Lowery, 1998) nav zinātniskajā praksē plaši izmantots.
Promocijas pētījums ir balstīts uz klasisko A. Maslova vajadzību hierarhijas piramīdu ar
pieciem līmeņiem, kas vislabāk raksturo sieviešu pašreizējās vajadzības fitnesā, ietverot
kognitīvās vajadzības, kas ir zemākas par pašaktualizācijas vajadzību līmeni, un estētiskās
vajadzības, kas atbilstoši modifikācijām sieviešu formulējumā atrodas zemāk par
fizioloģiskajām vajadzībām, drošības vajadzībām, sociālās piederības un mīlestības
vajadzībām vai arī virs tām, bet zemāk par vajadzību pēc cieņas un atzinības.
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8. attēls. Pilnveidota A. Maslova vajadzību hierarhijas piramīda
(avots: Maslow & Lowery, 1998)
Balstoties uz Alfrēda Adlera (Alfred Adler) teoriju par sociālo interesi, katram cilvēkam,
mēģinot sasniegt to, ko viņš vēlas un kas viņam šobrīd ir vajadzīgs, pārvarot tagadnes
trūkumus un grūtības, ir jābūt izveidotam mērķim – interešu lokam (Adler, 1932).
1.1.3. Sociālā interese fiziskā kapitāla veicināšanas procesā
Pastāvot konkrētam mērķim vai nodomam, cilvēks, gaidot panākumus, jūtas spējīgāks
un mērķtiecīgāks. Tieši šis dzīves mērķis veido cilvēka sociālo interesi. Bez mērķa izjūtas
indivīda rīcībai nebūtu nekādas jēgas (Adler, 1932). Tas ir ļoti svarīgs aspekts, strādājot ar
cilvēkiem, jo, palīdzot apmierināt konkrētas vajadzības, ir nepieciešams ievērot cilvēka
interesi, t. s. mērķi, jo tas ir galvenais integrācijas elements sabiedrībā, kas mudina veikt
konkrētas darbības un mazina nepilnvērtības izjūtu. Kad cilvēks redz virzienu, uz kuru
tiekties, viņš aptver, kāda būs viņa turpmākā rīcība un kādu pieeju izvēlēties. A. Adlers
cilvēka raksturīgo dzīves pieeju sauc par dzīvesveidu, kas ir cilvēka radošā spēka individuālā
forma, metode, kā risināt problēmas, kā saredzēt sevi un citus, t. s. cilvēka uztveres shēma,
kura sāk veidoties jau agrā bērnībā.
Sociālajai interesei ir vairākas attīstības stadijas visas dzīves garumā. Sākumā sociālā
interese ir subsociālajā stadijā, kas izpaužas tādās situācijās, kad, piemēram, bērns ar interesi
var spēlēties ar dzīvniekiem un vienlaicīgi darīt tiem pāri. Sociālajā stadijā cilvēks pret dzīvi
izturas jau ar lielāku cieņu un iecietību. Iestājoties sociālajai stadijai, interese var būt vērsta uz
dažāda tipa objektiem:
1) nedzīviem priekšmetiem, situācijām vai darbības veidiem, kas ir svarīgi cilvēkam
zināšanu, iemaņu un sevis uzlabošanas attīstībai, tas ir pamats turpmākajam vērtīgajam
ieguldījumam cilvēces attīstībā. Vai cilvēks tādu ieguldījumu patiešām dos – tas zināmā
mērā būs atkarīgs no ievirzes uz otru objektu;
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2) visam dzīvajam, kur sociālā interese parādās kā spēja novērtēt dzīvi un pieņemt otra
viedokli;
3) Visumam, visai pasaulei kopumā.
Pēc sociālās stadijas iestājas suprasociālā stadija, kuras būtība ir saistīta gan ar
dzīviem, gan nedzīviem objektiem, tā ir absolūta vienotība ar visu pasauli, kosmosu (Adler,
1959), ciešs kontakts ar dzīvi kopumā (Adlers, 1938).
Protams, līdz suprasociālajai sociālās intereses attīstības stadijai neaiziet visi cilvēki.
Vairāku cilvēku interešu lokā neietilpst arī otrā tipa objekti, kuri saistīti ar visu dzīvo. Tieši
izvirzītais mērķis, sociālās intereses indikators, nosaka katra cilvēka dzīves virzienu un
darbības veidu konkrētajā dzīves periodā.
Saskaņā ar Hovarda Kaplana (Howard B. Kalpan) teoriju (Kaplan 1991), sociālo
interesi atspoguļo un raksturo jūtas, domas un uzvedība, ko var klasificēt vēl sīkāk. Piemēram,
raksturojot cilvēka sociālo interesi, var noskaidrot vai viņam ir svarīgas tādas izjūtas kā
1) piederība,
2) sajūta, ka šeit viņš ir kā mājās,
3) kopības izjūta ar citiem grupā,
4) ticība citiem cilvēkiem,
5) drosme nebūt pilnīgam un nebaidīties kļūdīties,
6) sevis kā personības izjūta,
7) optimisms.
Nosakot cilvēkam svarīgās izjūtas, iespējams veidot labvēlīgus apstākļus, palīdzēt
sasniegt mērķi, veicinot šīs izjūtas.
Otrais sociālās intereses raksturojošais elements ir cilvēka domas. Ja var noteikt cilvēka
domāšanas veidu, var viņam palīdzēt virzīties uz sava mērķa sasniegšanu. H. Kaplans,
klasificējot domas, piedāvā šādus variantus:
1) vai cilvēks domā par sevi kā par cilvēku,
2) vai domā, ka viņam ir sabiedriskās tiesības,
3) vai domā, ka savus personiskos mērķus viņš var sasniegt saskaņā ar sabiedrības
interesēm,
4) vai domā, ka sabiedrības uzplaukums un izdzīvošana atkarīga no tās locekļu izlēmības
un spējas iemācīties harmoniski sadzīvot citam ar citu,
5) vai domā, ka pret citiem sabiedrības locekļiem jāizturas tā, kā cilvēks gribētu, lai visi
izturas pret viņu,
6) vai domā, ka cilvēka kopējais novērtējums būs pakāpe, kādā viņš veicinās sabiedrības
labklājību.
Kā trešo sociālās intereses raksturojošo elementu H. Kaplans min cilvēka uzvedību
(Kaplan 1991). Redzot, kā cilvēks rīkojas, var noteikt:
1) viņa gatavību izmantot savas iespējas, zināšanas vai spējas, lai palīdzētu citiem
cilvēkiem,
2) viņa gatavību dalīties ar to, kas viņam pieder,
3) viņa gatavību pievienoties un piedalīties grupu darbā,
4) viņa gatavību atzīt citu tiesības, zināšanas un pieredzi,
5) viņa vēlēšanos kopā strādāt vai spēlēt, lai sasniegtu kopīgu mērķi vai kopīgu labklājību,
6) viņa gatavību piekāpties, lai sasniegtu savstarpēji pieņemamus problēmas vai konflikta
risinājumus,
7) viņa prasmi parādīt citiem, ka saprot un novērtē viņu domas un jūtas,
8) viņa spēju iedvesmot, motivēt citus, lai uzlabotu sociālos apstākļus par labu sabiedrībai.
Saskaņā ar A. Adlera teoriju (1932), sociālā interese ir spēja interesēties par citiem
cilvēkiem un piedalīties viņu dzīvē, mijiedarbojoties ar tiem. Daba cilvēkam ir piešķīrusi
vajadzību vai instinktīvu tieksmi pēc fiziska kontakta, pieķeršanās un pievienošanās, kas arī ir
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sociālās jūtas jeb ar laiku nostiprinātais termins sociālā interese. Tieši bērnībā audzināšanas
un ģimenē pārdzīvoto situāciju dēļ var izveidoties vai neizveidoties apzināta interese par
citiem cilvēkiem (Adler, 1964). Tieši bērnībā izveidojas cilvēka tieksme sargāties, noslēgties,
palikt neskartam vai arī – interesēties, būt par daļu, dot savu ieguldījumu sabiedrībai, pašam
attīstoties (Adler, 1932). Nepietiekami attīstīta sociālā interese bērniem un pusaudžiem rada
psiholoģiskas grūtības pieaugušo vecumā (Guzick et al., 2004; Maltby et al., 1999; Nikelly,
2005; Sweitzer, 2005). „Sociālā interese ir spēja skatīties cita acīm, klausīties cita ausīm,
sajust ar cita sirdi.” (Adler, 1932) Tas ir identifikācijas, empātijas, sadarbības un altruisma
process. Te visa pamatā ir vērtējoša attieksme pret dzīvi un vispār visu, kas atrodas ārpus
cilvēka. Saskaņā ar A. Adlera teoriju, sociālā interese aizsargā personību pret mazvērtības
izjūtu un veicina labāku stresa noturību (Crandall & Putman, 1980), veicina sociālo piederību,
mazina bezpalīdzības izjūtu un atrautību no sabiedrības (Richardson & Manaster, 2003).
Daži zinātnieki uzsver: lai cilvēks dzīvē būtu laimīgs un veiksmīgs, viņam ir jābūt
labam sociālajā dzīvē (Manaster et al., 2003). Tātad, lai gūtu panākumus un sasniegtu savu
mērķi, ir jāspēj mijiedarboties ar citiem cilvēkiem. Turpretī citas psiholoģijas teorijas uzsver
pretējo – interesēties par citiem cilvēkiem nav raksturīgi cilvēka dabai, tas tiek uzspiests ar
sabiedrību (Crandall, 1981). A. Adlers sociālo interesi uzskata par iedzimtu spēju, ko var
apzināti attīstīt vai neattīstīt, un tādējādi dala cilvēkus divās grupās:
1) uz sabiedrību orientētie cilvēki,
2) uz sevi orientētie cilvēki.
Tie, kuri ir orientēti uz sabiedrību, uz apkārtējiem, tiek raksturoti kā cilvēki ar augstu
sociālo interesi, savukārt, tie, kuri ir vērsti uz savu personību, nedomājot par pārējiem, tiek
raksturoti kā cilvēki ar zemu sociālo interesi. Cilvēki ar augstu sociālo interesi parasti ir arī
fiziski aktīvāki, aktīvi savā ikdienā, un otrādi – tie, kuriem ir zema sociālā interese, parasti ir
mazāk aktīvi ikdienā. Protams, sociālo interesi ietekmē arī cilvēka temperaments, tomēr
promocijas pētījumā tam uzmanība netiek veltīta. A. Adlera teorijā ķermenis ir galvenais
zemas pašapziņas avots kopš bērnības, jo bērnam apkārt ir citi cilvēki, kuru ķermeņi ir lielāki
un spēcīgāki. Tieši tāpēc attieksme pret savu ķermeni ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas
ietekmē cilvēka sociālo dzīvi. (Adler, 1964)
Vairāki pievilcīgi cilvēki, sievietes un vīrieši nevar atbrīvoties no mazvērtības
kompleksa, kas ir saistīts ar viņu bērnību un ķermeni, kuram apkārt ir bijuši citi spēcīgāki
ķermeņi. Tie, kas nevar atbrīvoties no tā arī pieaugušo vecumā, uzskata, ka viņi nav pievilcīgi
un patīkami apkārtējiem cilvēkiem, kas, savukārt, nelabvēlīgi ietekmē viņu uzvedību
sabiedrībā. Tieši tāpēc, investējot savā ķermenī, ieguldot tajā ar fitnesa palīdzību, cilvēks spēj
mazināt šo nepilnvērtības izjūtu un kļūt sociāli aktīvāks (Adler, 1964), viņš sāk sevi uztvert kā
pievilcīgu un patīkamu cilvēku, kas palīdz viņam justies piederīgam un paaugstināt savu
sociālo interesi.
Balstoties uz A. Adlera teoriju par sociālo interesi, uzskatāms: lai cilvēks gūtu
panākumus un ietu uz savu mērķi, viņam nepieciešams dzīvot sabiedrībā, par kuru viņam ir
interese un kuru viņš tiecas pilnveidot, pilnveidojot sevi. Fitnesā cilvēkam ir svarīgi būt
cilvēku vidū, redzēt citu panākumus, ietekmēt citus ar savu pozitīvo piemēru; tas ceļ cilvēka
pašapziņu un ļauj apmierināt viņa izaugsmes vajadzības. Ja cilvēkam ir interese par konkrēto
sabiedrību, tad mainās viņa mērķa sasniegšanas process. Jūtoties stiprākam un labāk
funkcionējot, cilvēks var pieņemt tādu dzīves izaicinājumu, kas sekmē viņa personības
attīstību. Tā nav cilvēka vienkārša eksistēšana, bet mērķtiecīga darbība vajadzību
apmierināšanai, izrādot interesi. Ja vajadzības pārvēršas par interesi, tad tālāk tās pārveidojas
par cilvēka dzīves vērtībām.
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1.1.4. Cilvēka vērtības fiziskā kapitāla veicināšanas procesā
Izvērtējot vērtību jēdzienu, var secināt, ka nav vienotas izpratnes par to, kas ir vērtības
(Rohan, 2000), un katrs cilvēks šajā vārdā ieliek savu jēgu. Ar šo jēdzienu var sastapties
vairākās dzīves jomās, un pedagoģijā, psiholoģijā un filozofijā tas ir formulēts skaidri,
savukārt, mākslā, literatūrā un arī fitnesa jomā, runājot par fizisko kapitālu, vērtības jēdziens
tiek lietots netieši.
Filozofijā, analizējot vērtības, tiek mēģināts atbildēt uz tādiem jautājumiem kā
1. Kas ir vērtība, kā kaut kas top par vērtību?
2. Vai vērtības nosaka izdzīvošanas instinkti, sociālās intereses vai arī tās ir pilnīgi
neatkarīgas un pašas nosaka visu pārējo – normas, intereses, ievirzes?
3. Vai vērtības ir atkarīgas no vērtētāja, cilvēka, kas uz tām tiecas?
4. Vai vērtības ir pārlaicīgas vai arī mainās līdz ar laiku?
5. Vai pastāv vērtību hierarhija, sakārtojums no zemākās līdz augstākajai vērtībai, un kas
to nosaka? (Dāle, 1994)
Galvenā vērtības jēdziena būtība ir palīdzēt cilvēkam atšķirt svarīgāko no mazāk
svarīgā un rīkoties atbilstoši vērtību sistēmai (Allport, 1961), kas virza cilvēka darbību uz
mērķa sasniegšanu. No ētikas viedokļa, „vērtība ir ideālais mērķis un labums, kas izsaka
vajadzības, zināmu pilnību, ideālu un jābūtību, pēc kā tiekties, tas, kā vēl nav, bet kam
vajadzētu būt un pēc kā vērts tiekties” (Lasmane et al., 1995).
Balstoties uz Māras Vidneres atziņām, var secināt, ka, pirms vērtība kļūst par
personības struktūrkomponentu, tā ir jāpārdzīvo, jāintegrē dzīves pieredzē, kas turpmāk
ietekmē cilvēka darbību vai dzīvesveidu. To, cik lielā mērā vērtība var tikt pārdzīvota un
integrēta, nosaka arī cilvēka subjektīva attieksme pret konkrēto vērtību un spēja patiesi
pārdzīvot un izjust konkrētos notikumus un apstākļus. M. Vidnere piedāvā četras vērtību
integrēšanas procesa stadijas:
1) vērtības apzināšanas stadija kā vērtības jēgas formēšanas process,
2) vērtības simboliskās nozīmes apzināšanās,
3) vērtība kā piesātināta ideja pašam cilvēkam,
4) vērtība, ko cilvēks jau ir īstenojis realitātē, kas veidojusies vērtību integrācijas procesā
(Vidnere, 1997).
Vērtības ir pārliecība, kas saistīta ar personas identitāti (Prentice, 2000) un kalpo
cilvēkam kā kritērijs vai standarts, lai novērtētu dažādus notikumus vai cilvēkus (Rokeach,
1973). Promocijas pētījums balstīts uz Šaloma Švarca (Shalom H. Schwartz) vērtību teoriju,
kuras pamatā ir Miltona Rokīča (Milton Rokeach) atzinumi par vērtībām:
1) kopējais vērtību skaits, kas cilvēkam piemīt, ir relatīvi mazs,
2) visiem cilvēkiem piemīt vienas un tās pašas vērtības dažādās pakāpēs,
3) vērtības ir sakārtotas vērtību sistēmās,
4) vērtību rašanās cēloņi meklējami kultūrā, sabiedrībā, tās institūcijās un personībā,
5) vērtības ietekmē gandrīz visus fenomenus, kurus pēta sociālās zinātnes (Rokeach,
1973).
M. Rokīčs vērtības definē kā „nezūdošu pārliecību”, kā noteiktu uzvedības veidu vai
eksistences beigu stāvokli, kas personīgi vai sociāli ir vairāk vēlams nekā pretējais uzvedības
veids vai eksistences beigu stāvoklis (Rokeach, 1973).
Vērtības tāpat kā vajadzības balstītas uz motivāciju (Schwartz & Bilsky, 1987). Arī
Š. Švarcs, definējot vērtības, balstās nevis uz konkrēti specifiskā mērķa sasniegšanu, bet gan
uz indivīda motivāciju (Schwartz 1992). Vērtības nav konkrēti mērķi, taču indivīda konkrēto
rīcību vai uzvedību šī vērtība var pamudināt.
Mainoties vērtībām, mainās cilvēka izmantotie kritēriji rīcības izvēlei un notikumu
vērtēšanai, mainās motivācijas un spriedumu pamats (Schwartz, 1992).
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Š. Švarca vērtību teorija tiek raksturota ar to, ka vērtība(-as)
ir pārliecība, kas saistīta ar emocijām,
attiecas uz vēlamajiem mērķiem, kas motivē darbību,
regulē konkrētas darbības un situācijas,
darbojas kā standarts vai kritērijs, nosakot situācijas vai uzvedības vērtējumu,
lēmumu pieņemšanas procesā netiek apzināta un apziņā nonāk tad, kad uzvedība ir
pretrunā ar citu vērtību;
6) ir sakārtotas pēc to svarīguma attiecībā cita pret citu un veido vērtību prioritāšu sistēmu,
kas raksturo cilvēku kā indivīdu,
7) svarīgums ietekmē uzvedību (Schwartz, 1992).
20. gadsimta 90. gadu sākumā Š. Švarcs izveido vērtību modeli, kura darbība ir
apstiprinājusies vairāku pasaules valstu praksē (skat. 9. attēlu un 3. tabulu 47. lp.).
1)
2)
3)
4)
5)

9. attēls. Vērtību modelis (avots: Schwartz, 1992)
Š. Švarcs šķir desmit universālās vērtības. Cilvēki var piešķirt dažādu nozīmi katrai no
desmit pamatvērtībām, tomēr to vērtības veido vienāda motivācijas struktūra jeb vērtību
sistēma (Schwartz, 1992). Tādējādi var secināt, ka vērtības veido pretējas dimensijas. Mainot
uzskatus, iegūstot jaunu pieredzi, var pāriet uz citu dimensiju (skat. 10. attēlu 48. lp.),
piemēram, konservatīvisma vietā stājas atvērtība pozitīvām pārmaiņām. Vērtības ietekmē
uzvedību un izvēli mērķa sasniegšanas procesā. Š. Švarcs raksta par vērtību cirkulāro
struktūru, ko pierāda arī citi pētījumi. Balstoties uz cirkulāro struktūru, vērtības ar līdzīgu
motivējošo saturu atrodas blakus, bet vērtības ar pretēju jeb konkurējošu motivējošo saturu
atrodas tālāk cita no citas (Pakizeh et al., 2009).
Stimulācijas un pašrealizācijas vērtības veido pirmo vērtību dimensiju – atvērtību
pārmaiņām, kas tiek raksturota ar tādām īpašībām kā neatkarība, gatavība jaunai pieredzei,
domu un jūtu brīvība. Konkrētās dimensijas vērtībām pretējās vērtības ir drošība, tradīcijas un
konformitāte, kas veido otro dimensiju – konservatīvismu, kam raksturīgās izpausmes ir sevis
ierobežošana un pretošanās pārmaiņām. Tik dažādām dimensijām veidojas konflikts starp
motivāciju rīkoties atbilstoši paša cilvēka interesēm vai atbilstoši izveidotajam uzvedības
modelim grupā, organizācijā, tautā, reliģijā u. tml.
Vara, hedonisms un sasniegumi veido vēl vienu dimensiju – pašstiprināšanu, kurā tiek
akcentēta personīgo interešu un mērķu īstenošana, kas ir pretēja universālām vērtībām un
labvēlībai, kuras veido pēdējo dimensiju – paštranscendenci, kurā galvenā ideja ir rūpes par
citu cilvēku vai būtņu labklājību un interesēm.
Vērtības īstenošanai var būt psiholoģiskas, praktiskas vai sociālas sekas. Tas var notikt
konfliktā vai saskaņā ar citas vērtības īstenošanu, jo, balstoties uz Š. Švarca teoriju, vienlaicīgi
var noritēt vairāku vērtību īstenošanas process. Vērtība, kura cilvēkam ir svarīgāka konkrētajā
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posmā, tiek īstenota ātrāk nekā konkurējošā vērtība tajā pašā posmā (Schwartz, 1992). Ir
pierādīts, ka vērtība kognitīvās kontroles iedarbībā ietekmē uzvedību (Roccas et al., 2002).
Vērtība ir tas, uz ko cilvēks tiecas, ko vēlas sasniegt, uz ko viņš iet, par ko sapņo, kas regulē
viņa dzīvi.
3. tabula
Šaloma Švarca vērtību modeļa jēdzienu raksturojums (1992)
Vērtību definīcija
Konformitāte ir tās rīcības un to impulsu
savaldīšana, kas var kaitēt citiem un pārkāpt
sociālās gaidas
Vara ir sociālais statuss un prestižs, kontrole vai
dominēšana pār cilvēkiem un resursiem
Sasniegumi ir personīgie panākumi un to
demonstrēšana, balstoties uz sociālajiem
standartiem
Universālās vērtības ir dabas un citu cilvēku
labklājības sapratne, novērtēšana, tolerance un
aizsardzība
Hedonisms ir juteklisks apmierinājums, komforts,
dzīves baudīšana
Drošība ir sabiedrības, attiecību un sevis paša
drošība, harmonija un stabilitāte
Labvēlība ir sev tuvo cilvēku labklājības
saglabāšana un uzlabošana
Pašrealizācija ir nepieciešamība būt pieņemtam,
godkāre, kompetence, radīšana, pētīšana, domu
neatkarība un rīcības brīvība
Tradīcijas ir tradicionālās kultūras, reliģijas un
ideju pieņemšana un cienīšana
Stimulācija ir kairinājums, novitāte un
izaicinājums dzīvē.

Raksturīgākās izpausmes
Pieklājība, paklausība, pašdisciplīna, vecāku
godāšana un cieņas izrādīšana
Sociālā vara, kontrole un dominēšana, autoritāte,
turība, sabiedriskā tēla saglabāšana
Panākumi un mērķu sasniegšana, ambīcijas, citu
cilvēku un notikumu ietekme, kompetence un
centība
Plaša domāšana, gudrība, sociālais taisnīgums,
vienlīdzība, pasaules miers, pasaules skaistums,
vienotība ar dabu, dabas aizsardzība
Prieks un dzīves baudīšana
Ģimenes un valsts drošība, sociālā kārtība
(stabilitāte sabiedrībā), tīrība, apmainīšanās ar
laipnībām, izvairīšanas no konfliktiem
Palīdzība, godīgums, piedošana, lojalitāte,
atbildība
Radošums, brīvība, neatkarība, ziņkārība, savu
mērķu izvēle
Pazemība, likteņa pieņemšana, mērenība,
tradīciju cienīšana
Drosme, daudzveidīga (izmaiņas, jauninājumi) un
aizraujoša, stimulējoša dzīve

Fitnesa treneris, izglītojot sievieti, veidojot viņai jaunu pieredzi un palīdzot izprast
fiziskā kapitāla izaugsmes nepieciešamību, spēj ietekmēt viņas vērtību sistēmu. Ja konkrēts
faktors, parādība, piemēram, veselība, netraucē cilvēkam, viņa zināšanu līmenis nespēj atšķirt
labu veselību no sliktas. Ja cilvēks nesaprot, ko nozīmē paaugstināt savu dzīves kvalitāti, un
nezina, kas ir aktīvs dzīvesveids, tad veselība nav viņa vērtība un attiecīgi tā nemotivēs viņa
rīcību, viņš nav gatavs veselības uzlabošanas darbībai. Tieši tāpēc, mainot cilvēka vērtību
sistēmu, ietekmējot to ar pozitīvu, izglītojošu pieredzi, mainot cilvēka vērtību hierarhiju, ir
iespējams mainīt cilvēka dzīvesveidu, kas ir svarīgs faktors promocijas pētījumā.

1.2. Fitnesa būtības raksturojums
Fitness – visi saprot, bet neviens nespēj definēt precīzi.
(Stephen C. Stearns)
Elektrisko saimniecības ierīču izgudrošana ir veicinājusi strauju cilvēka fiziskās
darbības samazināšanos. Autotransports un sēdošs darbs samazinājis cilvēka kustību
nepieciešamību ikdienā. Straujā tehnikas progresa sekas ir globālas hipodinamijas
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izplatīšanās – kustību darbības trūkums. Ir zināms, ka ilgstoša kustību ierobežošana izraisa
garīgās darbspējas samazināšanos, sirds asinsvadu u. c. sistēmu slimību izplatīšanos, kas
agrāk tika pieskaitītas pie t. s. veco cilvēku slimībām. Šādā situācijā fitnesam ir liela nozīme
cilvēka fiziskā kapitāla veicināšanas procesā.

10. attēls. Universālo vērtību attiecību struktūra (avots: Schwartz, 1992)
Fitnesa būtība ir pakāpeniski attīstījusies no vienkāršas fiziskās sagatavotības līdz
20. gadsimta kultūras fenomenam. Otrs fitnesa attīstības ceļš ir no cilvēka fiziskās veselības,
kas atspoguļojas viņa gatavībā veikt fizisku darbu, līdz tieksmei uzlabot savu dzīves kvalitāti,
kas ietver sociālos, psihiskos, garīgos un fiziskos komponentus. (Howley & Frenks, 1998)
Amerikāņu termins fitness, kas radies 20. gadsimtā un kļuvis populārs mūsdienās, ļoti
plaši tiek izmantots tādās nozarēs kā menedžments, socioloģija, sports, medicīna, bioloģija,
un tas iekļauj fiziskās aktivitātes, rekreāciju, rehabilitāciju, izglītību (Сайкина, 2008) (skat.
11. attēlu), tomēr tā būtības izpratne ir atšķirīga.

11. attēls. Fitnesa jomas sastāvdaļas (avots: Сайкина, 2008)
To var izskaidrot tādējādi, ka parādības, ko apzīmē ar vārdu fitness, Latvijā un ASV ir
atšķirīgas. Amerikas sabiedrībā fitness tiek skatīts un saprasts daudz plašākā nozīmē nekā
Latvijā. Latvijā vārdam fitness nav vienas definīcijas, to saprot gan kā fizisko sagatavotību un
spēju veikt konkrētu darbību, gan kā cilvēka tieksmi būt veselam.
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Mūsdienās termins fitness bieži tiek lietots, lai apzīmētu tādas kategorijas kā sacensību
sporta fitness, veselības fitness, kā arī lai apzīmētu ķermeņa formu un izmēru, precīzāk –
izskatu (Maguire, 2008) un fizisko sagatavotību. Fitness ir visuresošs Ziemeļamerikas
kultūrā – sportā, veselībā, modē u. c. (Petersen, 2007). Ir palielinājusies sportistu
komercializācija (Heywood & Dworkin, 2003), un iestājusies morāla panika par aptaukošanās
epidēmiju (Duncan, 2008), kas arī veicina sabiedrības interesi par fitnesu.
Fitness kā sacensību sporta veids nav domāts visiem cilvēkiem, tas kā jebkurš cits
sports prasa konkrētu spēju un iemaņu apguvi un dzīvesveida ievērošanu. Tas ietver
disciplīnu, konkrētu dienas režīmu, stingru uztura un treniņu plānu atbilstoši periodizācijai,
regulāras pārbaudes pie sporta ārsta utt. Mūsdienās vairums cilvēku neuztver šo sporta veidu
kā katram piemērotu un vienkāršu, jo tas var novest pie nopietnām veselības problēmām.
Nekvalificētu speciālistu dēļ fitnesa jomā daudzi cilvēki, kuri nav gatavi šim sporta veidam,
tiek tam sagatavoti ļoti īsā laikā, tādējādi sabojājot viņu funkcionālo un fizisko stāvokli. Tieši
tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, ka fitness kā sporta veids un fitness kā veselīga dzīvesveida
īstenošana atšķiras ar mērķi, uzdevumiem un procesu.
Sacensību sporta fitnesa būtība un mērķis ir piedalīties sacensībās, kāpt uz skatuves,
veidot pareizas, sacensību prasībās reglamentētas ķermeņa proporcijas atbilstoši konkrētajai
kategorijai (IFBB Rules for Bodybuilding and Fitness, 2014), apgūt pozēšanas prasmes un
veselību; tur katram sportistam ir savs mērķis, savas iespējas, sava uztvere, savas vajadzības
un intereses, tāpēc vērtības nav vienādas.
Grāmatā „Body Panic: Gender, Health and the Selling of Fitness” Šerija Dvorkina
(Shary L. Dworkin) un Feje Linda Vaksa (Faye Linda Wachs) raksta, ka fitness sievietēm
vēsturiski bijis saistīts ar ķermeņa samazināšanu, sirds asinsvadu sistēmas izturību, stiepšanās
vingrinājumiem, tajā paša laikā vīriešu fitness bijis saistīts ar muskuļu masas palielināšanu,
svaru celšanu un konkurenci. Citiem vārdiem sakot, vīriešiem ir tendence palielināt sava
ķermeņu augšējo daļu, bet sievietēm – samazināt sava ķermeņu apakšējo daļu. (Dworkin &
Wachs, 2009)
Šobrīd fitnesā notiek strauja tendenču maiņa, fitnesa programmās sievietēm iekļaujot
smagumu celšanu, sēžas muskulatūras trenēšanu, augstas intensitātes slodzes. Tiek rīkotas
sacensības, kur sievietes uzstājas komandā ar vīriešiem, kopā ceļot svaru stieņus, svaru
bumbas, hanteles, met lielu mašīnu riepas un lepojas ar to, cik lielu svaru viņas ir spējīgas
pacelt. Sievietes vēlas būt spēcīgas, dominējošas, vēlas pierādīt savu vienlīdzību. Tādas ir
ASV tendences. Tomēr Latvijā fitness joprojām biežāk ir atšķirīgs sieviešu un vīriešu
izpratnē, tieši tāpēc ir svarīga individualizēta pieeja fitnesa praksei.
Mūsdienu sabiedrībā fitness tiek attīstīts gan privātajās struktūrās, gan valsts
organizācijās. Fitnesa prakse tiek strauji un agresīvi popularizēta komercijas nolūkā. Fitnesa
un veselības sektors pārvēršas par miljardu dolāru industriju, kas piedāvā milzīgu
pakalpojumu un produktu klāstu veselības uzlabošanai (Blood, 2005; Bordo, 1993; McIrvin
Abu-Laban & McDaniel, 1995; Shilling, 2003; Maguire, 2008). Augsto veselības aprūpes
izmaksu dēļ arī valdība atbalsta un mudina sabiedrību uzlabot un nostiprināt savu veselību,
izmantot fiziskās aktivitātes un diētu (Pronger, 2002).
Neraugoties uz lielo fitnesa popularitāti visā pasaulē, joprojām nav skaidrs, kas ir
fitness un kā to izprot cilvēki. Fitness ir tas, ko visi saprot, bet ko neviens nevar precīzi
definēt (Stearns, 1970). P. Burdjē izteicis līdzīgu domu, mēģinot atrast sporta nozīmi
sabiedrības dzīvē: „Katram ir savas idejas par to [sportu], un katrs mēģina pateikt kaut ko
gudru.” (Bourdieu 1978) Cilvēkam ir tikai viens ķermenis, un tas ir jāsaglabā – tas tieši
attiecas uz vienu no fitnesa funkcijām. Kā konstatēts aptaujā (Maguire, 2008), jautājums, ko
cilvēki domā, kad saka „Es esmu labā formā” vai „Viņa nav labā formā”, ļoti reti noved pie
konkrētas atbildes, jo katrs definē fitnesu savas kompetences robežās.
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Analizējot literatūrā rodamo fitnesa jēdziena būtības raksturojumu, promocijas
pētījumā fitness tiek skatīts kā (skat. 4. tabulu 51. lp.)
1) īpašību kopums un spējas – kā tulkojumā no angļu valodas to be fit – ‘būt fiziski
sagatavotam, labā fiziskā formā’, vai arī kā tulkojumā no angļu valodas physical fitness,
t. i., fiziskā sagatavotība, vērsta uz konkrētām īpašībām un spējām vai veselību, kas
nepieciešama konkrēta uzdevuma veikšanai; piemēram, fitness ir īpašību kopums, kas
attiecas uz cilvēka spēju veikt fiziskās aktivitātes (Caspersen, et al., 1985a; U. S.
Department of Health and Human Services, 1996); fitness ir vispārējais veselības un
labklājības stāvoklis, spēja izpildīt konkrētas prasības sportā vai ikdienā (Malina, 2010);
fitness ir viens no svarīgākajiem darba kapacitātes rādītājiem, kas ir spēja izpildīt
uzdevumu un sasniegt konkrētu mērķi bez pārlieka noguruma, nekaitējot sev vai
apkārtējiem (Sharkey & Gaskill, 2009); fitness ir spēja droši un efektīvi bez pārlieka
noguruma veikt vienkāršas, kā arī specifiskas prasības ikdienas dzīvē tā, lai vēl ir
enerģija atpūtas un rekreācijas pasākumiem (Hoeger & Hoeger, 2006); fitness ir fizisko
un fizioloģisko īpašību stāvoklis, kas parāda priekšlaicīgu saslimšanu iegūšanas risku un
kuram ir saistība ar mazkustīgu dzīvesveidu (Bouchard & Shephard, 1994); fitness ir
fizisko, psihisko un sociālo īpašību līdzsvars, kas dod nepieciešamās rezerves, kuras
ikdienā nodrošina spēju dzīvot harmonijā ar apkārtējo vidi bez pārmērīgas fiziskās un
psihiskās slodzes (Travis & Callander, 1990);
2) dzīvesveids, dzīves stils un dzīves kvalitāte – kā dzīvi ietekmējošs faktors, kurā ietilpst
veselības, dzīves kvalitātes uzlabošanas tieksme un kas iekļauj ne tikai fizisko
sagatavotību, bet arī plašāku pazīmju spektru; piemēram, fitness ir veselīgs, aktīvs,
skaists un pievilcīgs dzīves stils, kas asociējas ar dzīves panākumiem un jaunību
(Паффенбаргер & Ольсен, 1999); fitness ir dzīvesveids, kas dod iespēju saglabāt un
nostiprināt veselību, līdzsvarot emocionālo stāvokli, uzlabot fizisko formu un veicināt
aktīvu dzīvesveidu (Лисицкая, 2002); fitness ir 20. gadsimta kultūras fenomens un
tieksme uzlabot savu dzīves kvalitāti līdz optimālam līmenim, kas ietver sociālos,
psihiskos, garīgos un fiziskos komponentus (Howley & Frenks, 1998); fitness ir
dzīvesveids, kas iekļauj fiziski mentālo aktivitāti, kura vērsta uz psihiskā un garīgā
stāvokļa regulāciju (Kravitz & Robergs, 1993).
Izvērtējot fitnesa īpašību kopumu un spējas jēdziena būtības raksturojumu, secināms,
ka jebkura fitnesa definīcija var ietvert arī ar veselību un/vai ar fizisku darbību saistītus
komponentus. Fitnesa un fiziskās sagatavotības komponenti pārklājas un veido fiziskās
veselības stāvokļa komponentus. No definīcijām izriet, ka uz veselību orientēta fiziskā
sagatavotība ir organisma iedzimto un iegūto morfoloģisko un funkcionālo īpašību kopums
(Рогинский, 1963) un spēja veikt ikdienas aktivitātes bez pārlieku noguruma, kas samazina
priekšlaicīgas hipokinētiskās slimības risku (Hoeger, 2013) vai mazkustīguma izraisīto
slimību priekšlaicīgu attīstību (Vanhees et al, 2005; Pate, 1988), un atspoguļo organisma
sistēmu funkciju gatavību un adaptāciju konkrētas darbības veikšanai (Быков, 2009). Tās
komponenti – kardiorespiratorās sistēmas darbspēja, motorās gatavības spējas un ķermeņa
kompozīcija (Caspersen et al., 1985a) – raksturo fiziskā kapitāla struktūrkomponenta ķermeņa
maiņas vērtība sociālajā vidē objektīvo rādītāju, proti, fizisko veselību. Būt labā fiziskā formā
nozīmē būt veselam, savukārt, būt veselam nav iespējams, ja cilvēks nav labā fiziskā formā,
kas ir atkarīga no viņa dzīvesveida.
Lai izprastu fitnesa kā dzīvesveida, dzīves stila un dzīves kvalitātes jēdziena būtību, ir
jāizprot šo jēdzienu hierarhija. Cilvēka dzīvesveidu noteicošie parametri, kā promocijas darbā
iepriekš analizēts, ir ne tikai objektīvie faktori, kā darbs vai mācības, ģimenes dzīve,
sabiedrības dzīve, kultūras piederība un uzvedības paradumi, bet arī subjektīvie faktori, kuri
tiek raksturoti kā cilvēka apmierinātība ar savu dzīvesveidu, kas veidojas, balstoties uz
cilvēka zināšanām un pārliecību. Dzīvesveida izpratni veido četras kategorijas:
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1)
2)
3)
4)

ekonomiskā – dzīves līmenis,
socioloģiskā – dzīves kvalitāte,
sociopsiholoģiskā – dzīves stils,
socioekonomiskā – dzīves paradumi (Возьмитель, 2000).
4. tabula
Fitnesa jēdziena izpratne
Definīcijas

Autors
Fitness kā īpašību kopums, spējas

Fitness ir īpašību kopums, kas attiecas uz cilvēka
spēju veikt fiziskās aktivitātes
Fitness ir vispārējais veselības un labklājības
stāvoklis, spēja izpildīt konkrētas prasības sportā
vai ikdienā
Fitness ir viens no svarīgākajiem darba
kapacitātes rādītājiem, kas ir spēja izpildīt
uzdevumu un sasniegt konkrētu mērķi bez
pārlieku noguruma, nekaitējot sev vai apkārtējiem
Fitness ir spēja droši un efektīvi bez pārlieku
noguruma veikt vienkāršas, kā arī specifiskas
prasības ikdienas dzīvē tā, lai vēl ir enerģija
atpūtas un rekreācijas pasākumiem
Fitness ir fizisko, psihisko un sociālo īpašību
līdzsvars, kas sniedz nepieciešamās rezerves,
kuras ikdienā nodrošina spēju dzīvot harmonijā ar
apkārtējo vidi bez pārmērīgas fiziskās un
psihiskās slodzes
Fitness ir fizisko un fizioloģisko īpašību
stāvoklis, kas parāda priekšlaicīgu saslimšanu
iegūšanas risku un kuram ir saistība ar
mazkustīgu dzīvesveidu

Caspersen et al., 1985a
U. S. Department of Health and Human Services,
1996
Malina, 2010

Sharkey & Gaskill, 2009

Hoeger & Hoeger, 2006

Travis & Callander, 1990

Bouchard & Shephard, 1994

Fitness kā dzīvesveids, dzīves stils un dzīves kvalitāte
Fitness ir veselīgs, aktīvs un skaists dzīves stils,
kas asociējas ar dzīves panākumiem un jaunību.
Fitness ir dzīvesveids, kas dod iespēju saglabāt un
nostiprināt veselību, līdzsvarot emocionālo
stāvokli, uzlabot fizisko formu un veicināt aktīvu
dzīvesveidu
Fitness ir 20. gadsimta kultūras fenomens –
tieksme uzlabot savu dzīves kvalitāti līdz
optimālam līmenim, kas ietver sociālos,
psihiskos, garīgos un fiziskos komponentus
Fitness ir dzīvesveids, kas iekļauj fiziski mentālo
aktivitāti, kura ir vērsta uz psihiskā un garīgā
stāvokļa regulāciju

Паффенбаргер & Ольсен, 1999
Лисицкая, 2002

Howley & Frenks, 1998

Kravitz & Robergs, 1993

Tātad dzīves stils ir viena no dzīvesveida kategorijām, kuru nosaka cilvēka paradumi,
kas orientēti uz cilvēka ikdienas dzīvi. Dzīves stils veidojas, balstoties uz cilvēka
bioloģiskajām, socioloģiskajām un emocionālajām vajadzībām (Ефимов, 1982). Dzīves stilu
izvērtē atkarībā no cilvēka brīvā un darba laika pavadīšana paradumiem, ikdienas dzīves
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organizēšanas veida, uzvedības veida, vērtībām, gaumes u. c. faktoriem Dzīves stilu – savu
loģisko koncepciju un ar to saistīto rīcības modeli –cilvēks pamatā izveido jau agrā bērnībā.
Tā viņš rada nepieciešamo instrumentu, lai orientētos dzīvē un spētu tajā pastāvēt.
Dzīves stila attīstība nozīmē, ka cilvēks, no vienas puses, veido savu identitāti,
pakļaujoties ierobežojumiem, bet, no otras puses, pielāgojas sabiedrības sistēmai un meklē
savu vietu tajā. Attīstību papildus ietekmē visdažādākie faktori – ģimenes vērtības, ģimeniskā
gaisotne, audzināšanas stils, vecāku modelis, brāļu un māsu pozīcija utt. (Ефимов, 1982)
Dzīves kvalitāte ir vēl viena dzīvesveida kategorija, kas ir indivīda vērtību, interešu kā
mērķu un vajadzību apmierinājums ar personas spēju vai dzīvesveida aktualizāciju (Emerson,
1985). Apmierinātība un labsajūta izriet no tā, cik lielā mērā cilvēka objektīvie faktori,
piemēram, mājoklis, nodarbinātība, izglītības līmenis, finansiālā situācija, ģimenes stāvoklis,
brīvā laika pavadīšanas veids, piederība, saskan ar viņa subjektīvajām vēlmēm un vajadzībām
(Felce & Perry, 1995).
Uz veselību orientēta dzīves kvalitāte ir labsajūta, kuru nosaka četri domēni:
(1) fiziskā labsajūta, (2) psihiskā labsajūta, (3) sociālā labsajūta un (4) garīgā labsajūta
(Ferrell, 1995) kompleksā ar brīvo laiku un tā izmantošanu, un tā ir atkarīga no cilvēka
pieredzes, ticības, cerības un uztveres (Patrick & Bush, 1973; Brook & Ware, 1983).
Izanalizējot dzīvesveida jēdziena hierarhiju un respektējot fitnesa kā veselīga
dzīvesveida īstenošanas jēdzienu (skat. 12. attēlu), var secināt, ka tas saistīts ar citām
dzīvesveida kategorijām – dzīves stilu, ko nosaka cilvēka paradumi, un dzīves kvalitāti kā
cilvēka labsajūtu veselības veicināšanas procesā.

Fitness:
veselīga dzīvesveida īstenošana

Veselību veicinoša
uzvedība un paradumi

Veselīga uztura
lietošana

Veselību
veicinošas
fiziskās
aktivitātes

Citas, veselībai
nekaitīgas sociālās
aktivitātes sabiedrībā

12. attēls. Fitnesa kā veselīga dzīvesveida īstenošanas struktūra
Kā iepriekš jau konstatēts, veselīgs dzīvesveids ir tāda uzvedība un paradumi, kas
labvēlīgi ietekmē veselību. Promocijas darbā veselīgs dzīvesveids tiek pētīts kā
1) veselīga uztura lietošana (Bailey et al., 2013; Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980; WHO
Regional Committee for Europe at its forty-eighth session, Copenhagen, September,
1998),
2) veselību veicinošas fiziskās aktivitātes (Hutson, 2012; Shilling, 1991; Ильинский,
1996; Bourdieu, 1980; WHO Regional Committee for Europe at its forty-eighth session,
Copenhagen, September, 1998),
3) citas sociālās aktivitātes sabiedrībā (Shilling, 1991), kas ir veselīga dzīvesveida papildu
rādītājs un kas promocijas pētījumam pievienots, balstoties uz teorētisko literatūru –
vides un sociālās dzīves raksturojumu.
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Izvērtējot fitnesa jēdziena būtību, var secināt, ka fitness kā veselīga dzīvesveida
īstenošana, ietver veselību veicinošu uzvedību un paradumus – veselīga uztura lietošanu,
veselību veicinošas fiziskās aktivitātes u. c. veselībai nekaitīgas ikdienas sociālās darbības
sabiedrībā – un ir rādītājs fiziskā kapitāla struktūrkomponentam investīcijas ķermenī. Var
pieņemt, ka fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana ietver dzīves kvalitātes uzlabošanu kā
veselību veicinošu uzvedību ar tieksmi uzlabot savu pašsajūtu un dzīves stila uzlabošanu kā
jaunu paradumu veidošanu veselības veicināšanai.
Pēdējā laikā ir notikušas straujas izmaiņas cilvēku attieksmē pret fitnesu un sarunās
par to. Zināšanas par vingrinājumiem, veselību, labsajūtu, aptaukošanos, ķermeņa masas
indeksu, kalorijām, uzturu, vitamīniem, minerāliem, taukiem, proteīniem, ogļhidrātiem u. c.
tagad ir nozīmīgi ikdienas dzīvē. Stereotipu pakļautībā vairums cilvēku pasaulē jau sen
praktizē konkrētas diētas (Giddens, 1993), lai uzlabotu savu piederību. Cilvēki uztraucas ne
tikai par to, ko viņi liek savā ķermenī, bet arī par to, ko viņi var dabūt no tā (Fisk, 2000).
Fitness sievietēm dod vairākas priekšrocības. Vairāki pētījumi par fitnesu ir
pierādījuši, ka sievietes spēj uzlabot savu sociālo piederību, pateicoties sava ķermeņa
attīstīšanai – attīstot spēku, mazinot stereotipus par dzimumu priekšrocībām konkrētajās
jomās (Deveaux, 1994; Heywood & Dworkin, 2003; Dworkin & Wachs, 2009; Lenskyj,
1986).
Citi literatūras avoti pierāda, ka esošie ķermeņa standarti fitnesā noved cilvēkus pie
izmisuma, depresijas un barjerām sabiedrībā, jo sasniegt šos slaiduma parametrus visiem
fizioloģiski nav iespējams (Bartky, 1998). Kopš 1990. gada mediji un zinātnieki nereti
izmanto terminu ķermeņa skaistums, lai aprakstītu sievietes ķermeņa ideālu – iesauļots, slaids
ķermenis ar sievišķīgo muskuļu reljefu (Bartky, 1998; Bordo, 1993; Markula, 1995). Tomēr
ķermeņa ideāli ir paradoksāli – sievietei ir jābūt slaidai, bet „formīgai” un seksuālai, jābūt
stiprai un tajā pašā laikā – sievišķīgai (Markula, 1995).
1988. gadā sievietes ķermeņa ideāls bija vairāk līdzīgs pusaudzes ķermenim; tas
izraisīja strauju gremošanas sistēmas traucējumu slimību epidēmiju (Bartky, 1998). Vēlāk
ķermeņa ideāls tika sasaistīts ar veselīgu dzīvesveidu un vingrinājumiem, nevis ar diētām un
slaidumu, kas vēl joprojām ir aktuāls modes pasaulē. Pēdējos gados ideāls sievietes ķermenis
iegūst jaunas nianses – muskuļus, apaļīgas sēžas muskulatūras formas, trenētas rokas un kājas,
vēdera muskuļus, kas liek saprast, ka sieviete seko līdzi savam izskatam, kopj sevi un lieto
tikai veselīgu uzturu (Scott-Dixon, 2008; Duncan, 2008). Fitnesa piekritēju vidū vairs nav
modē lietot tabakas un alkohola izstrādājumus, apmeklēt nakts klubus. Ir noticis t. s.
pagrieziens uz veselīgu dzīvesveidu. Tomēr, neraugoties uz šo visu, pasaulē joprojām pastāv
mazkustīguma un aptaukošanās epidēmija (WHO, 2015).
Fitnesa praktiskā nozīme un cilvēku tieksme sasniegt ideāla ķermeņa formas noved pie
veselības un skaistuma saplūšanas. Skaistums tiek pielīdzināts fitnesam, un fitnesu skata
paralēli veselībai (Eskes et al., 1998). Fitnesa jomā cilvēkus mudina pievērst uzmanību ne
tikai savam ķermenim, bet arī veselībai, aicinot pirkt fitnesa un veselības sektora
pakalpojumus un produktus. Veselības un skaistuma saplūšana sarežģī sievietes līdzdalību
sabiedrības veselības uzlabošanas procesā, jo sievietes ķermeņa ideāls nemitīgi mainās un
pilnveidojas; nepieciešama liela enerģija un daudz laika, lai to sasniegtu (Duncan, 1994). Jo
lielāka kļūst skaistuma industrija, jo vājāka kļūst sieviete (Wolf, 1990).
Tomēr aptaukošanās krīzes dēļ skaistuma ideāls arvien vairāk tiek pielīdzināts
veselības ideālam, skaists ķermenis nozīmē veselu organismu. Ja cilvēks izskatās labi, tad arī
jūtas labi (Duncan, 2008; Markula & Pringle, 2006). Līdz ar to ir jāseko līdzi savam svaram,
lai izvairītos no slimības. Piemēram, zinātniskajos rakstos aptaukošanās ir saistīta ar vidukļa
apkārtmēru kā veselības indikatoru (Janssen et al., 2004). Ziemeļamerikā konstatēts, ka tieši
vēders ir tā ķermeņa daļa, ko sievietes visvairāk vēlētos uzlabot (MacNevin, 2003).
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Korelācija starp ieteikumiem veselības uzlabošanā un skaistuma ideālu apstiprina
aizdomas, ka labi izskatīties (ideāls ķermenis) un labi justies (veselīgs ķermenis) ir viens un
tas pats. Tieši tāpēc cilvēka veselību var novērtēt arī pēc ķermeņa vizuālā raksturojuma –
ķermeņa masas un ķermeņa kompozīcijas. Tas nozīmē, ka, sasniedzot savu ideālo ķermeni,
cilvēks sāk justies labi un ceļ savu pašapziņu.
Laba veselība ir kļuvusi par redzamu zīmi, par ko liecina slaids, atlētisks ķermenis
(Lupton, 1995). Tomēr dažos gadījumos (konkrētu slimību gadījumā) ķermeņa masa ir slikts
veselības stāvokļa indikators (Zanker & Gard, 2008).
Ziemeļamerikā aptaukošanās ir kļuvusi par fitnesa pretstatu (fatness – fitness) (ScottDixon, 2008). Daži autori uzskata, ka aptaukošanās ir saistīta ar slinkumu, kontroles trūkumu,
izlaidību, psihiskām problēmām (Bordo, 1993; Petersen, 2007). Fitnesa jomas mārketinga
būtība ir tāda: ja cilvēks neizskatās labi, tad viņš nevar justies labi, jo nav labā formā; tas arī
mudina cilvēkus pirkt produktus un pakalpojumus, attīstot šo jomu.
Apkopojot fitnesa definīciju analīzi un izvērtējot fitnesu no dažādiem teorētiskajiem
aspektiem, secināms, ka fitness tiek traktēts kā sporta sacensību fitness, kā veselīga
dzīvesveida īstenošana un kā fiziskā sagatavotība vai uz veselību orientēta fiziskā
sagatavotība. Mūsdienu pasaulē fitnesam ir daudzfunkcionāla nozīme. Visplašākajā nozīmē
fitness ir 20. gadsimta kultūras fenomens – cilvēka dzīvesveida uzlabošana līdz optimālam
līmenim, kas ietver tādus komponentus kā fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvokli, no
kuriem veidojas pilnīgas veselības koncepts (skat. iepriekš 12. attēlu).
Mūsdienās nepieciešams izstrādāt un popularizēt veselības veicināšanas programmas,
kas samazina riskus un palīdz izveidot aktīva dzīvesveida paradumu sabiedrībā. Tikai veidojot
veselības veicināšanas kompleksus, iekļaujot tajos fiziskās veselības ietekmējošo
struktūrkomponentu attīstīšanas un socializēšanas procesa vadlīnijas, ir iespējams panākt labu
rezultātu (WHO, 2014). Tieši fitnesa joma aptver visas nepieciešamās sastāvdaļas, kā
veselības veicināšanas programmas un inovatīvas tehnoloģijas, kas palīdz popularizēt aktīvu
dzīvesveidu cilvēku vidū un veicina fiziskā kapitāla izaugsmi.
Fitness kā uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība raksturo fiziskā kapitāla
rezultatīvā struktūrkomponenta ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē objektīvo rādītāju,
proti, fizisko veselību. Savukārt, fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana ir fiziskā kapitāla
procesuālā struktūrkomponenta investīcijas ķermenī objektīvais rādītājs. Investīcijas ķermenī
ir veselīga dzīvesveida īstenošana, kas rada ķermeņa maiņas vērtību sociālajā vidē.

1.3. Fitnesa joma Latvijas sporta struktūrā un fiziskais kapitāls
Ir zināms, ka inovatīvie procesi ir neatņemama mūsdienu progresa sastāvdaļa.
Zinātniskajos pētījumos arvien vairāk izmanto jauno terminoloģiju, kas raksturo sabiedrības
attīstības procesu. Sociālā kultūras vide pieprasa arī sporta jomas attīstību un inovāciju
izplatīšanos tajā. Mūsdienu literatūras avotu analīze pierāda, ka daudzu valstu iedzīvotāju
fizisko aktivitāšu mērķis ir ne tikai uzlabot spējas, lai veiktu konkrētu fizisku darbu, bet arī
aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, uzlabot savu dzīvesveidu, kura galvenais orientieris ir veselība
(Eichberg, 2004; Scanlan et al., 2011; Ford et al., 2012).
Noteicošais faktors veselības uzlabošanai un nostiprināšanai ir paša cilvēka pozīcija,
viņa attieksme pret savu sociālo, garīgo un fizisko veselību. Jauns priekšstats sabiedrībā par
cilvēka dzīves spējām orientē personību uz fiziskās un garīgās veselības attīstību, lai uzlabotu
savu pašsajūtu un harmonizētu veselību (Tuyckomet et al., 2010).
Iemesls tik straujām pārmaiņām sporta jomā attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm
sabiedrībā ir inovatīvo fizisko aktivitāšu veidu rašanās Latvijā un fitnesa jomas straujā
izplatīšanās. Pārmaiņu galvenais princips ir slodze, lai nostiprinātu un uzlabotu veselību.
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Viena no svarīgākajām problēmām fitnesa jomā Latvijā ir vienota fitnesa jēdziena
izpratnes trūkums un tā vieta sporta jomā, kas arī sarežģī tā izpratni un adaptāciju sporta
zinātnē (Cuprika & Fernate, 2014a). Analizējot fitnesa jomas tendences Latvijā, autori secina,
ka līdz šim tā nav dziļi pētīta un aprakstīta. Ir pieejami Latvijas fitnesa un veselības
veicināšanas nozares asociācijas (turpmāk – LFVVNA) dati, kuri citēti no starptautiskās
fitnesa asociācijas Health, Rasquet and Sport Club Association (turpmāk – IHRSA).
Izanalizējot dokumenta Sporta politikas pamatnostādnes Latvijā 2013.–2020. gadam
projektu, var secināt, ka komerciālie fitnesa klubi un LFVVNA nav iekļauti kopējā Latvijas
sporta struktūrā (sk. 13. attēlu). Struktūra ir konkrētas sistēmas iekšējā uzbūve, attiecības starp
apakšsistēmām un sistēmas elementiem, šo apakšsistēmu un elementu sastāvs, kur katram
piemīt sava konkrēta funkcija (Лопатников, 2003). Sporta struktūra ir veidota, lai loģiski
noteiktu savstarpējās attiecības starp sistēmas pakāpēm un funkcionālajām nodaļām ar nolūku
efektīvi sasniegt sistēmas mērķus. Tātad var secināt: ja fitnesa klubi nav iekļauti sistēmā, tad
tie neveicina mērķu sasniegšanu, piemēram, iedzīvotāju veselības uzlabošanu un aktīva
dzīvesveida veicināšanu kā mērķi.

13. attēls. Sporta līmeņu mijiedarbības shēma (avots: Laios, 1995)
Tomēr Nacionālajā Sporta attīstības programmā 2006.–2012. gadam sadaļā Sports
visiem tiek runāts par sportu kā veselīgu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas
veidu ārpus bērnu un jauniešu sporta un ārpus augstu sasniegumu sporta, piemēram, sporta un
fitnesa centru apmeklēšana, kur sacensības tiek izmantotas kā instruments un līdzeklis,
ieinteresējot un dažādojot šo sportošanu.
LFVVNA ir izveidota 2007. gadā, un tās mērķis ir apvienot fitnesa un sporta klubu kā
darba devēju (juridisko personu) pārstāvjus, nozares speciālistus – trenerus, augstskolu
mācībspēkus, lai attīstītu fitnesa un veselības jomu, kā arī veicinātu sabiedrības fiziskās
aktivitātes un uzlabotu kopējo sabiedrības veselības stāvokli, tātad – asociācijai ir liela nozīme
sabiedrības veselības uzlabošanas procesā un aktīva dzīves veida popularizēšanā (Cuprika &
Fernate, 2014a).
Visiem sporta līmeņiem valstī ir jābūt savstarpējā mijiedarbībā (skat. 14. attēlu
56. lp.). Sporta sistēmā ir jābūt ietvertiem tādiem līmeņiem kā skolas sports (bērnu un
jauniešu sports), klubu sports (sporta un fitnesa klubi), amatieru/rekreācijas sports,
profesionālais sports. Skolas sports jeb bērnu un jauniešu sports un klubu sports ir vide
profesionāla līmeņa sportistu potenciālajai sagatavošanai un lielā mērā nodrošina arī valsts
iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti nākotnē (Laios, 1995). Jābūt pārskatāmai, ilgtspējīgai
un uz nākotni vērstai sadarbībai starp valsti, sporta un fitnesa klubiem, skolām un
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federācijām, no vienas puses, un sporta mecenātiem, no otras puses, lai attīstītu profesionālo
sportu Latvijā. Lai veicinātu cilvēku aktīvāku dzīvesveidu, nepieciešams viņus ieinteresēt
nodarboties ar sportu u. c. fiziskajām aktivitātēm. Nepieciešams veidot pozitīvu attieksmi pret
sportu sabiedrībā un ģimenē, izceļot tā lomu veselības nostiprināšanā un fiziskā stāvokļa
uzturēšanā (Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic
Obstructive Pulmonary Disease, 2006), ko arī veic komerciālie fitnesa klubi, rīkojot
pasākumus saviem klientiem un viņu ģimenēm.

14. attēls. Sporta struktūra Latvijā pēc valsts sporta iestāžu reformas pabeigšanas
2011. gada 31. decembrī
(avots: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/sports/7475.html)
Sabiedriskās domas pētījumu centrs 2007. gadā veica pētījumu par Latvijas
iedzīvotāju sportošanas paradumiem. Saskaņā ar aptaujas datiem, gandrīz puse jeb 49 %
iedzīvotāju ir atbildējuši, ka vispār nenodarbojas ar fiziskajām vai sportiskajām aktivitātēm.
Rīgas iedzīvotāji (57 %) biežāk nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm nekā citu Latvijas pilsētu
iedzīvotāji (50 %) un lauku iedzīvotāji (45 %). Iedzīvotāji, kas norādījuši, ka nenodarbojas ar
fiziskajām/sportiskajām aktivitātēm, kā galveno iemeslu tam min laika trūkumu (44 %), 27 %
norāda, ka viņiem nav nepieciešamības to darīt, bet 22 % – ka to neļauj pašreizējais veselības
stāvoklis. Tikai 2 % respondentu norāda, ka nenodarbojas ar fiziskajām vai sportiskajām
aktivitātēm tāpēc, ka tas ir pārāk dārgi. (Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumi, 2007)
2010. gadā tika veikts Eiropas starpvalstu pētījums Dzimuma un vecuma nevienlīdzība
regulārās sporta nodarbēs, kura piedalījās 25 valstis, arī Latvija. Rezultāti rāda, ka Latvijā
tika 19,6 % respondentu pēc 18 gadu vecuma aktīvi un regulāri piedalās sporta nodarbībās.
Pētījums pierāda, ka vīrieši ir daudz aktīvāki nekā sievietes un regulārāk nodarbojas ar sportu.
(Tuyckom et al., 2010)
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2009. gadā Eiropas valstīs veiktā aptauja (Eurobarometer, sport and physical activities
report, 2009) parāda, ka Bulgārijā tikai 3 % iedzīvotāju vienu reizi nedēļā apmeklē fitnesa
klubus un 13 % nodarbojas ar citiem sporta veidiem; Kiprā 41 % iedzīvotāju nodarbojas ar
kādu sporta veidu reizi nedēļā un 11 % apmeklē fitnesa klubus; Čehijā 28 % nodarbojas ar
kādu sporta veidu un 6 % apmeklē fitnesa klubus; Dānijā 64 % nodarbojas ar kādu sporta
veidu un 22 % apmeklē fitnesa klubus, kas ir visaugstākais rādītājs Eiropas Savienībā tajā
gadā. Igaunijā 34 % iedzīvotāju nodarbojas ar kādu sporta veidu reizi nedēļā un tikai 2 %
apmeklē fitnesa klubus, Lietuvā arī tikai 2 % apmeklē fitnesa klubus, bet 36 % nodarbojas ar
izvēlēto sporta veidu.
Ņemot vērā pēdējos statistiskas datus par fizisko aktivitāšu daudzumu Eiropā un
Latvijā, var secināt, ka tikai 8 % Eiropas Savienības un 6 % Latvijas iedzīvotāju regulāri
nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, ko iesaka PVO. 33 % iedzīvotāju citās Eiropas valstīs un
25 % Latvijas iedzīvotāju nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm reti, 42 % iedzīvotāju Eiropā
un 39 % iedzīvotāju Latvijā vispār nepiedalās fiziskajās aktivitātēs. 55 % Eiropas vīriešu un
63 % Eiropas sieviešu reti piedalās vai vispār nepiedalās fiziskajās aktivitātēs. Latvijā
situācija ir vēl sliktāka – 66 % vīriešu un 71 % sieviešu nepiedalās fiziskajās aktivitātēs vai
dara to ļoti reti. (Eurobarometer, sport and physical activities report, 2013)
Fitnesa klubi un LFVVNA nav iekļauti Latvijas sporta struktūrā Latvijā (skat. iepriekš
14. attēlu), tieši tāpēc par tiem nav kopējo datu Latvijas valsts Centrālās statistikas pārvaldē
un to darbību nav iespējams zinātniski pamatot. Tomēr LFVVNA mājaslapā ir informācija par
aktīva dzīvesveida popularizēšanas ikgadējo akciju „Nomet riepu!”, kurā, piemēram,
2012. gadā iesaistījās 48 sporta un fitnesa klubi, peldbaseini u. c. aktīvās atpūtas iestādes Rīgā
u. c. Latvijas pilsētās. Salīdzinot ar 2011. gadu, kad akciju atbalstīja 37 sporta klubi, vērojams
krietns intereses pieaugums. Augusi arī sabiedrības interese – 2011. gadā akcijas dienā sporta
klubus apmeklēja ap 4700 interesentu, bet 2012. gadā – ap 5500. Vecākajam pasākuma
dalībniekam bija 76 gadi, jaunākajam – tikai 5 gadi. 23 % no visiem akcijas apmeklētājiem
fitnesa klubu apmeklēja pirmo reizi, 46 % ar fitnesu nodarbojas ļoti neregulāri, un šis
pasākums bija kā motivācija un pamudinājums atnākt uz sporta klubu, un tikai 31 % no
pasākuma apmeklētājiem fitnesa klubus apmeklē regulāri.
Latvijas sporta struktūrā ir ietvertas tādas apakšsistēmas kā Sporta medicīnas valsts
aģentūra, valsts kapitālsabiedrības, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, padotības iestādes
un nevalstiskās organizācijas. Katra apakšsistēma sastāv no atsevišķiem elementiem, kuru
darbību regulē konkrēta ministrija. Ar nevalstiskajām organizācijām ir saistīta Latvijas Sporta
federāciju padome, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paraolimpiskā komitēja, Latvijas
Skolu sporta federācija, Latvijas Tautas sporta asociācija, Latvijas Augstskolu sporta
savienība, Latvijas Sporta veterānu savienība. Šeit vajadzētu minēt arī LFVVNA kā veselīga
dzīvesveida un regulāru fizisko aktivitāšu popularizēšanas organizāciju Latvijas
iedzīvotājiem.
Lai labāk izprastu fitnesa pozīciju Eiropas Savienības valstīs, Latvijas sporta struktūra
bija jāsalīdzina ar citu valstu sporta struktūrām. Balstoties uz iegūto informāciju, var secināt,
ka Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Īrijā, Lietuvā,
Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē
fitnesa klubi nav iekļauti valsts sporta struktūrā. Toties Somijas sporta struktūrā ir iekļautas
divas fitnesa organizācijas, kuras regulē Somijas Sporta asociācija. Nīderlandē kā vienu no
svarīgākajiem faktoriem sporta attīstīšanā un veselības uzlabošanā min strauju fitnesa klubu
popularitātes un daudzuma palielināšanos (no 400 klubiem 1995. gadā līdz 2000 klubiem).
Čehijā kā viens no rekreācijas elementiem asociācijā „Sports visiem” tiek minēta fitnesa
klubu apmeklēšana. Kiprā Olimpiskā komiteja organizē programmu „Sports visiem”, kas
popularizē visa veida sporta aktivitātes bērniem, pieaugušajiem, invalīdiem un organizē sporta
sacensības dažādos sporta veidos.
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Fitnesa klubu skaits Latvijā no 2009. gada līdz 2012. gadam ir palielinājies no 118 līdz
150 komerciālajiem fitnesa klubiem (Cuprika & Fernate, 2014a). Tas vēlreiz liek secināt, ka
fitnesa klubi Latvijā ir populāri un palīdz sasniegt mērķi, kas saistīts ar veselības stāvokļa
nostiprināšanu un uzlabošanu, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšanu Latvijas
iedzīvotājiem.
Mūsdienās bez sporta nav iedomājama sabiedrības attīstība. Tieši tāpēc fitnesa klubus
un LFVVNA ir nepieciešams iekļaut Latvijas sporta struktūrā, jo
1) tas dos iespēju valstij pilnvērtīgāk kontrolēt fitnesa klubu treneru kvalifikācijas
iegūšanas un pārkvalifikācijas procesu, piedalīties fitnesa klubu pakalpojumu kvalitātes
kontrolē, kas, savukārt, labvēlīgi ietekmēs apmeklētāju veselības stāvokli un mazinās
nekvalificētu speciālistu skaitu fitnesa jomā;
2) vairāku fitnesa klubu atvēršana Latvijā ietekmē cilvēku skaitu, kuri nodarbojas ar
fiziskajām aktivitātēm, lai uzlabotu un nostiprinātu savu veselību, tātad tas ietekmēs
Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokli un sekmēs sporta jomas attīstību Latvijā;
3) ir nepieciešams dibināt kontaktus ar vairākām starptautiskām fitnesa organizācijām
valsts līmenī, tādām kā IHRSA, Eiropas Sporta un veselības konfederācija (European
Confederation of Sport and Health), Eiropas Padomes Sporta attīstības komiteja
(Committee for the Development of Sport), IDEA Veselības & Fitnesa asociācija (IDEA
Helth & Fitness Association) u. c., lai attīstītu sporta jomu Latvijā;
4) ir kopīga starptautiska terminoloģijas sistēma, kas iekļauj vairākvārdu jēdzienu grupu:
fitnesa klubs, fitnesa joma, fitnesa tehnoloģijas, fitnesa programmas, fitnesa treneris
u. c.;
5) globalizācijas ietekme uz sporta jomu visā pasaulē samazina valodas barjeras, lietojot
kopīgus terminus (tādus kā fitness), kas ļauj apvienot valstis vienā sporta jomas
kopienā;
6) fitnesa joma dod lielus ienākumus ekonomikā. Fitnesa klubu segments globālajā
pasaules atpūtas sektorā nes 62,9 miljardus dolāru – vairāk nekā 42 % no visa sektora
ienākumiem, kas ik gadu laika periodā no 2006. gada līdz 2010. gadam, ir pieaudzis par
3,5 % (Datamonitor, 2011). Balstoties uz IHRSA datiem (Cuprika & Fernate, 2014a),
var secināt, ka 2011. gadā fitnesa klubu sektora peļņa rēķināma 70 miljardus dolāru.
Var uzsvērt, ka fitnesa jomas attīstīšana ir ļoti strauja un nepārtraukta, kas ir raksturīgs
jebkurai sociālkultūras parādībai. Secināms, ka fitness ir sociālkultūras fenomens, ko
nepieciešams iekļaut sporta jomas attīstības programmā Latvijā.
Fitness integrējas vairākās jomās, arī medicīnā, un jau ilgstoši ir aktuāls un populārs
Latvijas iedzīvotāju vidū, kas ietekmē cilvēku dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanas
paradumus. Tas ir inovatīvs fenomens sporta jomā, kas pēc savas būtības atbilst inovatīvas
attīstīšanas loģikai.
Fitness ietver dažādas dzīvesveida uzlabošanas programmas un inovatīvas
tehnoloģijas, kuru galvenais princips ir veselības uzlabošana. Kā minēts Latvijas Nacionālā
attīstības plāna 2012.–2020. gadam rīcības virzienā Vesels un darbspējīgs cilvēks, 30 % no
visiem Latvijā mirušajiem dzīvību zaudējuši priekšlaicīgi, esot darbspējas vecumā.
Priekšlaicīgas mirstības galvenie iemesli ir dažādas slimības (sirds asinsvadu,
onkoloģiskās, garīgās, balsta un kustību sistēmas u. c. slimības), kā arī ārējie nāves cēloņi
(traumas, negadījumi, pašnāvības, slepkavības), kuri nereti ir par pamatu arī priekšlaicīgam
darbspējas zaudējumam. Ar fitnesa palīdzību ir iespējams īstenot mērķtiecīgus un efektīvus
veselību veicinošus un riskus ierobežojošus pasākumus, par vienu no uzdevumiem minot
veselīga un aktīva dzīvesveida paradumu nostiprināšanu sabiedrībā kopumā, saliedējot
veselības veicināšanas sadarbības tīklus fiziskās un sociālās veselības veicināšanai.
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1.4. Sociālās piederības veicināšanas teorētiskā analīze
Mūsdienās veselīga dzīvesveida nozīme kļuvusi nevis par bioloģisku nepieciešamību,
bet vairāk par sociālu – iegūstot statusu sabiedrībā vai piederību konkrētai grupai, cilvēks
uzlabo savu dzīves kvalitāti. Fitness dod milzīgas iespējas, lai komunicētu, mijiedarbotos ar
citiem dalībniekiem fitnesa jomā – kluba apmeklētājiem, treneriem, uztura speciālistiem u. c.
Cilvēkiem tas palīdz justies iekļautiem aktīva dzīvesveida kopienā un apmierināt vajadzību
pēc sociālajiem kontaktiem (Allen, 2003). Viens no būtiskajiem temata aktualitātes
nosacījumiem ir tas, ka fitness dod iespēju katram cilvēkam izpausties, uzlabojot savu
ķermeni, veidot savu sociālo identitāti un emocionālo saikni ar citiem cilvēkiem (Walseth,
2006; Walseth & Fasting, 2004). Kad cilvēks jūtas sociāli piederīgs konkrētai grupai,
atrodoties kopā ar to, viņam ir sajūta, it kā viņš būtu savās mājās, viņš jūt, ka ir vienota
mehānisma daļa (Antonsich, 2010).
1.4.1. Sociālās piederības būtība – statuss un loma
Sabiedrībā, veidojoties cilvēku grupām, veidojas kopums, kuram ir sava kārtība –
statusa un lomu sistēma (Zepa & Zobena, 1996). Katram cilvēkam šajā grupā ir sociālās
uzvedības forma, kura ir atkarīga no viņa objektīvi ieņemtās vietas statusu un lomu hierarhijā.
Konkrēta grupa gaida no katra cilvēka viņa statusam atbilstošu uzvedību (Omārova,
1996). Statusu var raksturot arī kā indivīda sociālo pozīciju jeb to, kā pret viņu izturas citi
grupas locekļi. Katrā statusā ir ielikts kādai grupai nepieciešamais uzvedības modelis (fitnesa
trenera statuss, fitnesa kluba vadītāja statuss, jaunā klienta statuss u. tml.). Sociālais statuss
var būt pakārtots sociālajai pozīcijai, nodarbošanās veidam, lomai vai amatam vai arī cilvēka
paša talantiem, prasmēm vai personības raksturojumam.
Kopš dzimšanas katram cilvēkam ir jāieņem noteikta vieta sabiedrībā. Piedzimstot
cilvēks iegūst t. s. mantotos statusus – vecumu, dzimumu, rasi, sociālo izcelsmi; dzīvojot tālāk
katrs cilvēks atbilstoši savam dzīvesveidam, vajadzībām, interesēm un vērtību sistēmai iegūst
papildu statusus, ko sauc par iegūtajiem, piemēram, izglītība, profesija, amats u. c. Jo agrāk
cilvēka dzīvē sākas statusa iegūšanas process, jo sekmīgāk tas noris (Omārova, 1996; Zepa &
Zobena, 1996).
Dzīves gaitā attīstot sevi, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes, cilvēks var mainīt
statusu, mainot sociālo pozīciju. Izšķir divu veidu sociālās pozīcijas maiņu: (1) vertikālā
mobilitāte – sociālās pozīcijas maiņa, kurai seko statusa paaugstināšanās vai pazemināšanās,
un (2) horizontālā mobilitāte – sociālās pozīcijas maiņa, kurai neseko statusa paaugstināšanās
vai pazemināšanās (Reņģe, 2002).
Katram statusam ir raksturīgi ārējie atribūti, kas ir sociālās piederības pazīmes, kuras
palīdz cilvēkam prezentēt sevi atbilstoši viņa pozīcijai sabiedrībā, piemēram, darba apliecība,
formas tērps, ķermeņa kompozīcija, izskats u. c. (Reņģe, 2002). Šo ārējo atribūtu dēļ citi
cilvēki spēj noteikt, kuram statusam sabiedrībā konkrēta persona pieder. Apkārtējie cilvēki
gaida no cilvēka statusam atbilstošu uzvedību, kas palīdz nodrošināt indivīdu savstarpējo
saprašanos un ļauj mijiedarbības procesā sabalansēt vajadzības un intereses (Omārova, 1996).
Piemēram, no fitnesa trenera, tiek gaidīta pakalpojumu sfērai atbilstoša uzvedība, pieklājība,
palīdzība, nevis nepieklājīga rīcība. Katram statusam atbilst noteikts uzvedības algoritms un
standarts, noteikumi un etaloni, kas statusa iegūšanas procesā ir jāapgūst, un jāsaprot, ka
sabiedrībā pastāv statusu hierarhija, kur zemāko statusu pārstāvji pakļaujas augstāka statusa
ieņēmējiem; tas regulē savstarpējo uzvedību.
Jebkurā grupā, sociālā kopumā, cilvēki tiek sadalīti pa sociālās hierarhijas līmeņiem
atbilstoši viņu statusam (Reņģe, 1999). Statuss ļauj fiksēt indivīda sociālo piederību, viņa
vietu kādā funkcionālo attiecību sistēmā, ļauj atšķirt sevi no citiem – ar citu statusu – un
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apvienoties ar līdzīga statusa cilvēkiem, ļauj identificēt sevi ar konkrētu sociālās uzvedības
normu, etalonu, standartu kopumu, kuru paredz attiecīgajā statusā ietvertā uzvedības
programma. Statuss ir līdzeklis personības dzīves mērķu sasniegšanai, jo katrā statusā ir
ietvertas kādas reālas iespējas, priekšrocības vai privilēģijas (Omārova, 1996).
Ikvienā sabiedrībā pastāv noteikta statusu un no tiem izrietošu lomu hierarhija, taču
dažādām valstīm tā var atšķirties. Personības statuss, pozīcija konkrētajā grupā nosaka cilvēka
lomu, kas ir personības sociālā funkcija, pieņemtajām normām atbilstošs uzvedības veids
konkrētajā sabiedrības grupā (Omārova, 1996; Reņģe, 1999). Dažādās valstīs lomas tiek
aprakstītas un saistītas ar dažāda veida uzvedību un sociālo stāvokli. Piemēram, no sievietēm
dažādās kultūrās gaida pilnīgi atšķirīgu lomu izpildi vai arī vienas kultūras pārstāvjiem mātes
statusam piemērota loma katras sievietes izpratnē var būt atšķirīga (Wilfrid & Zanden, 1990).
Ar statusu un lomām ir iespējams sabiedrībā uzturēt kārtību. Loma ir personības
sociālā funkcija, pieņemtajām normām atbilstošs uzvedības veids, ko nosaka personības
statuss jeb sociālā piederība. Vienam statusam parasti atbilst vesels lomu kopums, un no
katras lomas sabiedrība gaida noteiktu rīcību – nepieciešamās uzvedības modeli.
Katrs indivīds interpretē savu lomu atbilstoši individuālajai izpratnei, savai vērtību
sistēmai. Jāsaprot, ka sabiedrība veidota dažāda dzimuma, dažāda vecuma pārstāvjiem,
dažādu dzīves kvalitātes līmeņu un atšķirīgi domājošiem cilvēkiem. Socializācijas procesā
indivīds apzinās savu sociālo statusu, no kurienes viņš ir nācis, kas viņš var būt, ko var
sasniegt. Mainot sociālo statusu, ir iespējams mainīt lomas un iegūt papildu labumus,
piemēram, sociālo piederību vēlamajai grupai, kas, savukārt, palīdz transformēt fizisko
kapitālu citās kapitāla formās.
Sociālās piederības vispārīgā izpratne nozīmē indivīda piederību kādai sociālkultūras
grupai, ļaujot atrast savu vietu sociālkultūras vidē un orientēties apkārtējā pasaulē. Piederība
ir personas piemērotība vai saderība ar vidi, kurā persona atrodas (University of Toronto,
2012). Cilvēkiem ir vajadzīga komunikācija un sociālās attiecības. Viens no svarīgākajiem
cilvēka dzīves mērķiem ir veidot pēc iespējas vairāk starppersonu attiecību un būt piederīgam
vairākām grupām (Cosmides & Tooby, 2005). Pētnieki vajadzības pēc sociālajām attiecībām
izskaidro dažādi, piemēram, kā mīlestības meklēšanu (Murray, 1938), vajadzību pēc atzīšanas
un atbalsta (Rogers, 1951), vajadzību pēc piederības (Baumeister & Leary, 1995; Goodenow,
1993a; Maslow, 1954) un motivāciju piederēt (McClelland, 1987), kā arī vajadzību pēc
saistības izjūtas (Deci & Ryan, 1991; Ryan, 1993; Vallerand, 1997), kas veidojas no
pozitīvām un cilvēkam svarīgām starppersonu attiecībām (Baumeister & Leary, 1995).
Piederībai ir trīs veidi:
1) fiziskā piederība, kas ir saikne ar fizisko vidi (māja, darba vieta, kaimiņi, skola un
kopiena),
2) sociālā piederība, kas ir pieņemšanas un iekļaušanas izjūta, ko personai sniedz sociālā
vide (nozīmīgas personas, ģimene un tuvinieki, draugi, kolēģi, kaimiņi, kopiena);
3) kopienas piederība, kas attiecas uz piekļuvi kopienas resursiem un iespējām tos
izmantot (gūt ienākumus, saņemt veselības un sociālos pakalpojumus, būt
nodarbinātam, iegūt izglītību, piedalīties interešu programmās u. c. kopienas darbībās).
Promocijas pētījumā izmantota integrēta definīcija: sociālā piederība ir saistības izjūta
(Deci & Ryan, 1991), cilvēka savstarpējo attiecību uztvere konkrētajā sociālajā grupā vai
vidē, izpratne par to, vai citi šajā grupā indivīdu ietver, ciena un novērtē (Baumeister & Leary,
1995) (skat.15. attēlu 61. lp.).
Veicinot sociālo piederību, ir iespējams ietekmēt arī fizisko un sociālās grupas
piederību, šie jēdzieni nav šķirami. Promocijas pētījumā sociālā piederība aplūkota kā visu
piederības veidu kopums, iekļaujot šajā jēdzienā arī fizisko un kopienas (grupas) piederību kā
fiziskā kapitāla izaugsmes procesa gala produktu, kas ļauj cilvēkam vairāk izmantot
sabiedrības priekšrocības, būt aktīvam konkrētajā sabiedrības grupā, just sevi saistītu ar
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grupu, pozitīvi uztvert attiecības ar citiem grupas biedriem, just, ka viņa spējas tiek novērtētas
un viņš ir atzīts konkrētajā sociālajā grupā, kas spēs veidot viņa personības identitāti un
uzlabot viņa dzīves kvalitāti, tādā veidā labvēlīgi ietekmējot fiziskā kapitāla izaugsmes
procesu.

15. attēls. Sociālās piederības teorijas komponenti
(avoti: Deci & Ryan, 1991; Baumeister & Leary, 1995)
Piederību var stiprināt, atbalstīt morāli un materiāli, sekmēt drošības izjūtu, nodrošināt
piekļuvi informācijai u. c. resursiem, bet piederība var arī negatīvi ietekmēt personu, būt
apgrūtinājums vai šķērslis pozitīvām pārmaiņām cilvēka pašuztverē un pašizpausmē kādā
dzīves situācijā. Tas, kā sieviete jūtas konkrētajā sociālajā grupā, var ietekmēt faktu, vai viņa
spēs šajā vidē veicināt savu fizisko kapitālu, vai viņa vēlēsies mainīt savu dzīvesveidu, vairāk
laika pavadīt ar grupu, būdama fiziski aktīva utt.
Piederības izjūta grupai, ietekmējot sievietes pašuztveri, ietekmē ne tikai to, kā
sieviete uztver sevi, bet arī apkārtējos notikumus, lietu, cilvēku un problēmu uztveri, un kalpo
par kritēriju, izvērtējot, kas cilvēkam ir vai nav piemērots. Personas pašuztvere tiek raksturota
ar personas izteikumiem par sevi, sevis raksturojumā un arī neverbālajos komunikācijas
signālos. Pašuztveri jeb priekšstatu par sevi veido:
1) fiziskais paštēls, kas ietver cilvēka priekšstatus un novērtējumu par savu fizisko
ķermeni, dotumiem, izskatu atbilstoši dzimumam, kā arī veselības stāvokļa
novērtējumu. Fiziskais paštēls var ietekmēt personas izvēli attiecībā uz nodarbošanos,
brīvā laika pavadīšanas iespējām, partnera izvēli u. c. Ietekmējot sievietes piederības
izjūtu, grupai ir iespēja izmainīt sievietes uzskatus par paštēlu;
2) intelektuālais paštēls, kas atspoguļo cilvēka uzskatus par savām kognitīvajām spējām un
īpašībām;
3) sociālais paštēls, kas atspoguļo cilvēka viedokli par savām komunikācijas spējām,
prasmēm veidot un uzturēt attiecības ar citiem cilvēkiem. Šis pašuztveres radītājs ir
svarīgs promocijas pētījumā, jo, zinot sievietes sociālo paštēlu, ir iespējams veicināt
labvēlīgus apstākļus vidē, kurā viņa darbojas, paaugstinot sociālo piederību grupai un
ietekmējot viņas sociālo paštēlu, lai sieviete justos komfortabli, kas, savukārt, spēj
pozitīvi ietekmēt viņas fiziskā kapitāla veicināšanu;
4) reālais paštēls, kas veido cilvēka pašnovērtējumu tagadnē;
5) ideālais paštēls, kas atspoguļo attīstības mērķi – kāds cilvēks vēlas būt, kļūt, kas vēlas
būt, tas ir svarīgs rīcības motivators un virzītājs uz mērķi. Šis pašuztveres rādītājs tiek
atspoguļots sievietes darbības mērķī. Pateicoties tam, ir iespēja noteikt vajadzības,
intereses un vērtības, kas, savukārt, dod iespēju mērķtiecīgāk organizēt fiziskā kapitāla
veicināšanas procesu. Diemžēl bieži sievietes nespēj skaidri formulēt savu mērķi, kas
var būt saistīts ar zināšanu trūkumu, zemajiem cita veida paštēliem vai rīcības gatavības
trūkumu. Uzlabojot sociālo piederību grupai, ir iespējams uzlabot savstarpējo pozitīvas
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pieredzes apmaiņu grupas dalībniecēm, kas, savukārt, palīdz formulēt un sasniegt
mērķi;
6) refleksīvais paštēls, kas atspoguļo cilvēka uztveri par to, kā viņu novērtē un uztver citi,
kādu iespaidu uz citiem atstāj viņas rīcība un uzvedība, kas ietekmē sievietes
pašizpausmi konkrētajā grupā. Esot sociāli piederīgai, sievietes uztvere par to, kā viņu
uztver grupa, iespējams, uzlabojas, kas, savukārt, spēj uzlabot pašizpausmes procesu
fiziskā kapitāla veicināšanas procesā.
Pašizpausme ir cilvēka identitāte darbībā, pašrealizācija, kas bieži izpaužas kā lomu
īstenošana, spēja palīdzēt sev pašam, rast risinājumus un nepieciešamo palīdzību problēmu
risināšanā, uzvedības un komunikācijas spēju ietekme uz problēmsituācijas esamību, spēja
līdzdarboties un veikt noteiktu rīcību konkrētajā sociālajā grupā.
Piederība, pašuztvere un pašizpausme ir sociālās identitātes komponenti. Cilvēkam ir
ļoti svarīgi uzturēt pozitīvu sociālo identitāti, kuras daļa ir arī piederība dažādām grupām.
Tāpēc parasti cilvēks ir labās domās par sevi un grupām, kurām pieder, kas, savukārt, lielā
mērā ietekmē attiecības ar citām sociālajām grupām (Tajfel & Turner, 1979). Veicinot sociālo
piederību, ir iespējams veicināt sociālo identitāti.
Piederība grupai uzlabo sieviešu psiholoģisko pašsajūtu. Brīvprātīgi satiekoties fitnesa
nodarbībās, sievietes pieder sabiedrībai, būdamas kopā fiziski aktīvas, ko var nosaukt par
ķermenisku demokrātiju. Demokrātijas būtība slēpjas cilvēku vēlmē darīt kaut ko pašu
spēkiem, sabiedrībā, lai radītu sevi un atzītu citus. Fitnesa klubos cilvēki satiekas un
mijiedarbojas, lai darītu kaut ko kopā, pēc pašu vēlmes, nevis nepieciešamības dēļ – kā darbā.
Fitnesā cilvēki izjūt to, ka viņi nav vieni pasaulē. Ņemot dzīvi un likteni savās rokās,
viņi rīkojas kopienā, kas ir nepieciešams, lai atzītu citu cilvēku būtību (Eichberg, 2004).
Fiziskās aktivitātes, samazinot veselības problēmas riskus, dod vairākas priekšrocības cilvēku
dzīves kvalitātei (Hills et al., 2013; Haskell et al., 2007).
1.4.2. Sociālā piederība kā dzīves kvalitātes sastāvdaļa
21. gadsimtā, kopš tā laika, kad PVO sāka definēt veselību, balstoties uz holistisko
pieeju, kur organisms ir viens veselums un to ietekmē gan fiziskie, gan garīgie, gan sociālie
faktori, pētījumi par dzīves kvalitāti ir kļuvuši populāri vairākos pētniecības virzienos visā
pasaulē. Taču tas arī norāda, ka dzīves kvalitātes jēdziens tiek interpretēts dažādi atkarībā no
tā, kurā nozarē pētniecība tiek veikta. Laika gaitā, attīstoties dzīves kvalitātes pētīšanas
konceptiem, ir izstrādātas dažādas dzīves kvalitātes definīcijas un radītas vairākas pētniecības
metodes, kas paredzētas dažādām sabiedrības grupām. Tomēr, neraugoties uz to, ka dažreiz
jēdzienu dzīves kvalitāte lieto nevietā, kas ir saistīts ar tik daudzveidīgu jēdziena
interpretāciju, tās izpēte dod lielu ieguldījumu indivīda un arī sabiedrības attīstības
veicināšanā. (Claussen, 2004)
Mainoties sabiedrībai, mainās arī tās resursu piedāvājums un pieprasījums, mainās
cilvēku uzskati, vērtības, dzīvesveids, tātad mainās un attīstās arī dzīves kvalitātes jēdziena
raksturojums. Indivīda spējas izmantot sabiedrības resursus ir atkarīgas no dzīves kvalitātes
objektīvajiem (cilvēka apkārtējās situācijas, piemēram, mājoklis, ģimenes stāvoklis, finansiālā
situācija u. c.) un subjektīvajiem rādītājiem (cilvēka attieksmes pret to, kas viņam ir, vai
cilvēks ir apmierināts) (Borthwick-Duffy, 1992). Roberts Šaloks (Robert L. Schalock) šķir
astoņas dzīves kvalitātes jomas: (1) fizisko labsajūtu, (2) materiālo labklājību,
(3) starppersonu attiecības, (4) personīgo attīstību, (5) pašnoteikšanos, (6) emocionālo
labsajūtu, (7) sociālo piederību un (8) tiesības, kuras visas ir savstarpēji saistītas un vienādi
svarīgas dzīves kvalitātes līmenim (Schalock, 1996). Vienus un tos pašus objektīvos rādītājus
katrs cilvēks novērtē atšķirīgi, un tieši tāpēc cilvēku dzīves kvalitātes līmenis nav vienāds.
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Veicot dzīves kvalitātes vērtējumu, ir nepieciešams analizēt gan objektīvos, gan subjektīvos
rādītājus, kas ļauj pilnvērtīgāk izanalizēt katru no dzīves kvalitāti ietekmējošajiem faktoriem.
Apmierinātība un labsajūta ir atkarīga no tā, cik lielā mērā cilvēka iekšējās subjektīvās
vēlmes un vajadzības saskan ar viņa objektīvo situāciju un apkārtējo vidi (Felce & Perry,
1995). Pateicoties piederībai konkrētai sociālajai grupai, indivīds, aktualizējot savu
dzīvesveidu konkrētajā sabiedrības vidē, spēj apmierināt savas vajadzības, intereses un
vērtības (Emerson, 1985).
Sociālās piederības nepieciešamība, lai cilvēks būtu fiziski un psihiski vesels, jau sen
zinātnē ir pierādīta (Barden et al., 1985; Hagerty et al., 1992; Hale et al., 2005; Leary et al.,
1995). Tie, kuri ir sociāli izolēti vai mazāk integrēti sabiedrībā, biežāk mēģina izdarīt
pašnāvību, biežāk cieš no psihiskām slimībām, kā šizofrēnija, un pat biežāk nokļūst
negadījumos, kas samazina viņu dzīves kvalitāti.
Dzīves kvalitāte ir plašs koncepts, kuru kompleksā veidā ietekmē cilvēka fiziskā
veselība, psiholoģiskais stāvoklis, uzskati, sociālās attiecības un vides nozīmīgākie faktori
(Oort et al., 2005). Cilvēkiem pat vairāk nekā dzīvniekiem ir nepieciešama komunikācija un
sociālās attiecības. Viņi ne tikai dzīvo grupās, bet tērē lielāku ikdienas laiku
mijiedarbojoties – kopā strādā, ēd, spēlē un guļ.
Rojs Baumeisters (Roy F. Baumeister) un Marks Lerijs (Mark R. Leary) (Baumeister
& Leary, 1995) secinājuši, ka nepieciešamība piederēt ir cilvēku galvenā motivācija. Pastāv
korelācija starp nepieciešamību piederēt un izziņas spējām, emocijām, uzvedību, veselību un
dzīves kvalitāti. Pētnieki izskaidro, ka daudz kas, ko mēs izprotam kā cilvēku starppersonālās
attiecības, var būt integrēts jēdzienā piederība, kas ir dzīves kvalitāti ietekmējošs faktors.
Veicinot sociālo piederību, pastāv iespēja uzlabot arī dzīves kvalitātes objektīvos un/vai
subjektīvos faktorus. (Baumeister & Leary, 1995)
1.4.3. Sociālā piederība fitnesa nodarbībās
Fitnesa jomas kā inovatīvas sociālās prakses attīstība ir novedusi pie plašām sociālām
izmaiņām cilvēku vidū. Mainās attieksme pret ķermeni, ir kļuvusi svarīgāka funkcionālā
skaistuma nozīme, kad ārēja pievilcība liecina par iekšējo veselību un cilvēka raksturīgajām
īpašībām, kā arī veicina konkurētspējas izaugsmi darba tirgū. Piemēram, vadītāja atlētisks,
skaists ķermenis viņa biznesa partneriem dod signālu par viņa personības īpašībām, kā
dinamiskums, enerģiskums, noturīgums pret stresu u. c. Ķermenis kļūst ne tikai par
pamatvērtību, bet arī par sasniegumu nosacījumu, par aģentu, kas ļauj cilvēkam iekļauties tajā
sabiedrības daļā, kurā viņš vēlas. Pateicoties ķermenim, cilvēks dod signālu grupas biedriem,
ka viņš ir viens no tiem.
Fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana palīdz uzlabot sociālos, garīgos un fiziskos
labklājības komponentus (Mammen & Faulkner, 2013). Nodarbošanās ar fitnesu dod iespēju
mijiedarboties ar komandas biedriem, pretiniekiem, tiesnešiem, treneriem u. c., kas, savukārt,
palīdz apmierināt cilvēka vajadzību būt piederīgam un veidot sociālās attiecības ar citiem,
tādā veidā paaugstinot sociālo interesi un mazinot mazvērtības izjūtu (Allen, 2003;
Baumeister & Leary, 1995). Tas, kuru fitnesa veidu cilvēks izvēlas, nosaka, kādām grupām
viņš vēlas piederēt.
Pēdējos gados arvien populārākas kļūst grupu vai mazo grupu fitnesa nodarbības, kur
katram apmeklētājam ir iespēja komunicēt ar pārējiem dalībniekiem. Salīdzinot fitnesa kluba
grupu nodarbības un treniņus ar komandu sporta veidu, var secināt, ka fitnesa kluba
apmeklētājiem ir mazāka piederības izjūta, jo nav vienota mērķa. Taču, neraugoties uz to,
piederības izjūta veidojas starp treneri un fitnesa klubu klientiem un klientu starpā tad, kad
viņiem ir vienoti svarīgs fizisko aktivitāšu rezultāts. Kopīgas fiziskās aktivitātes ir kā pamats
sociālajai piederībai (Johansson, 1996; Steen-Johnsen, 2001), kopīgo fizisko aktivitāšu
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morālei vai arī uzvedības standartam kolektīvā (Skarderud, 1991). Socializācijas efektivitāte,
izmantojot fiziskās aktivitātes, ir atkarīga no tā, vai fizisko aktivitāšu vērtības saskan ar
sabiedrības un personības vērtībām.
Balstoties uz Krievijā veikta pētījuma (n = 2360) rezultātiem, secināts, ka
noteicošākais motivācijas faktors, apmeklējot fitnesa klubu, ir fiziskā veselība, ko norādījuši
40,6 % respondentu, tad seko ārējā izskata faktors – 31,2 %, psiholoģiskais faktors veido
8,5 %, tālāk seko izziņas faktors – 7,4 % un sociālais faktors – 6,7 % (Лисицкая, 2004).
Balstoties uz pētījumu, atklāti šādi sociālā faktora komponenti, kas attiecas uz motivāciju
apmeklēt fitnesa klubu:
1) jaunu cilvēku iepazīšana,
2) jaunu biznesa partneru atrašana,
3) apkārtējo cieņa (prestižs),
4) pašpārliecinātības uzlabošana,
5) piederības izjūta.
Ir zināms, ka cilvēkiem no dažādām sociālajām vidēm, atšķiras vajadzības, intereses
un pat vērtības. Jāievēro, ka fizisko aktivitāšu daudzums pārsvarā ir atkarīgs no cilvēka
īpašībām un apkārtējās vides, kurā cilvēks atrodas.
ASV u. c. valstu sporta attīstības analīze parāda, ka sabiedrības attieksme pret
fiziskajām aktivitātēm veidojas, balstoties uz TV, radio vai interneta resursu informāciju, jo
tieši no tiem ir atkarīga fizisko aktivitāšu popularitāte un to nepieciešamība cilvēku izpratnē.
Tomēr, kā parada pētījums, patstāvīgie fitnesa klubu klienti ir tie, kuriem ir viens vai daži no
šādiem komponentiem: pieredze sportā kopš bērnības vai jaunības, pārliecinātība, ka viņi spēj
to darīt, fiziskās slodzes kā baudas uztvere, spēja pārvārēt grūtības (slimības, traumas, laika
trūkumu u. c.) (Лисицкая, 2004).
Sociāli aktīvs cilvēks ir fiziski aktīvs, morāli un garīgi vesels, cilvēks, kas jūtas sociāli
piederīgs. Fitnesa industrijas parādīšanās tiek saistīta ar veselīga dzīvesveida popularizēšanas
politiku 20. gadsimta 70. gados ASV – ar veselības uzlabošanas un nostiprināšanas
procedūrām tika uzlabota cilvēku attieksme pret savu ķermeni un līdz ar to arī notika savas
identitātes atzīšana.
Mūsdienās ķermeņa kopšanas veidi ir ļoti dažādi. Izņemot veselības profilaktiskos
pasākumus, kā medicīniskās iejaukšanās procedūras, ir arī dietoloģijas, kosmetoloģijas,
fitnesa pasākumi. Fitness attīsta tieksmi būt veselam, kopt savu ķermeni, tas apvieno fiziski
aktīvus cilvēkus vienā kopienā, sabiedrības grupā, kas atvieglo komunikācijas procesu.
Fitnesā cilvēki apzināti veido savas ķermeņa formas, uzlabojot ne tikai fiziskās īpašības, kā
spēks, ātrums, izturība, bet arī sociālo veselību. Fitness apvieno tādus komponentus kā
veselība un skaistums, ļaujot saprast, ka tie viens bez otra nevar pastāvēt.
Sabiedrības ieguvums no regulārām fiziskajām aktivitātēm tiek uzsvērts ļoti plaši. Ir
pierādīts, ka fizisko aktivitāšu trūkums kombinācijā ar neveselīgu uzturu ir otrs galvenais
nāves cēlonis (Mokdad et al., 2004). Vairāki pētījumi liecina, ka fiziskās aktivitātes samazina
vispārējo mirstības līmeni, sirds asinsvadu slimības, rosina svara kontroli, uzlabo dzīves
kvalitāti un veicina sociālo piederību (Drewnowski & Evans, 2001; Jeffery et al., 2000; Wang
et al., 2004).
Lornas MakNeilas (Lorna H. McNeill) un viņas kolēģu (McNeill et al., 2006) veiktajā
pētījumā par attiecībām starp sociālo vidi un fizisko aktivitāšu daudzumu noteiktas piecas
sociālās vides sastāvdaļas:
1) sociālais atbalsts un sociālie tīkli,
2) sociālekonomiskais stāvoklis un ienākumu nevienlīdzība,
3) diskriminācija,
4) apkārtējās vides faktori,
5) sociālais kapitāls un sociālā kohēzija.
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Pētījums liecina, ka šie faktori pārklājas, un mijiedarbība starp vairākiem līmeņiem arī
nosaka cilvēka uzvedību.
Liza F. Berkmane (Lisa F. Berkman) un Tomass Glass (Thomas A. Glass) aprakstījuši
sociālo attiecību svarīgumu saistībā ar veselības veidošanas procesu: „.. labklājība un cilvēka
veselība ir atkarīga no tā, cik cieši savā starpā viņš mijiedarbojas ar citiem sabiedrības
dalībniekiem, un no viņa sociālas piederības.” (Berkman & Glass 2000)
Sociālās piederības nozīme, sociālās vides labklājība un to ietekme uz veselības
stāvokli aprakstīta jau 1970. gadā, un pētījumi turpinās līdz mūsdienām (House et al., 1988;
Berkman, 1995; Berkman & Glass 2000; Christakis & Fowler, 2007).
Vairāki zinātnieki norādījuši, ka pastāv saistība starp sociālo piederību un fizisko
aktivitāšu daudzumu (Walseth, 2006; Walseth & Fasting, 2004; Antonsich, 2010; YuvalDavis, 2006; Anthias, 2006; Pinquart & Sorensen, 2001; Everard et. al., 2000). Komunicējot
un dibinot pozitīvus sociālos kontaktus fitnesa klubā, cilvēks jūtas piederīgs konkrētajai
grupai un vairāk laika pavada, nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm (Yuval-Davis, 2006;
Anthias, 2006), kas sekmē psiholoģisko procesu uzlabojumu, samazina stresu, uzlabo
garastāvokli (McAuley & Rudolph, 1995). Daži zinātnieki norāda arī uz to, ka, veidojot
draudzīgas attiecības ar citām fitnesa nodarbību dalībniecēm, ir iespēja saņemt emocionālo
atbalstu, kas pozitīvi ietekmē sievietes veselību (Everard et. al., 2000) un ka fitnesa grupu un
mazo grupu nodarbības pozitīvi ietekmē socializēšanos sievietēm jebkurā vecumā (Pinquart &
Sorensen, 2001).
Zinātnieku grupa (Brummett et al., 2001) ir pierādījusi, ka cilvēkiem ar koronārās
artērijas slimībām, ar zemu sociālo aktivitāti ir palielināts mirstības risks. Tāpat palielināta
ķermeņa masa ir atkarīga no cilvēka zemās sociālās aktivitātes (Christakis & Fowler, 2007).
Tomēr neviens tā arī nespēj paskaidrot, kādā veidā sociālā dzīve ietekmē cilvēka veselību un
uzvedību. Tomēr ir pierādīts, ka fiziskā sagatavotība, ārējais izskats un veselība ir saistīta ar
cilvēka sociālo piederību. Tātad var secināt, ka, paaugstinot cilvēka sociālo piederību, ir
iespējams paaugstināt fizisko aktivitāšu daudzumu, sociālo statusu un mainīt viņa sociālo
lomu.
Pārmaiņas sabiedrības mikro līmenī – cilvēkā pašā vai ģimenē – var panākt ar
kvalitatīvu izmaiņu palīdzību, kas ietver indivīda pārveidi jeb transformāciju, kad mainās
cilvēka uztvere, uztvertā interpretācija un emocionālo reakciju modeļi, uzskati, vērtības un
rīcība. Tātad – cilvēks ne tikai sāk rīkoties citādāk, bet arī uztver, interpretē un reaģē jaunā
veidā. Var secināt, ka fitness spēj labvēlīgi ietekmēt un pat mainīt cilvēka vajadzības,
intereses un vērtības.

1.5. Fiziskā kapitāla izaugsmes un sociālās piederības veicināšanas
strukturāli funkcionālais modelis fitnesā
Apkopojot fiziskā kapitāla un fitnesa analīzi no dažādiem teorētiskiem aspektiem, var
secināt, ka sociālkultūras pieejā, balstoties uz P. Burdje (1978) teoriju, fiziskajam kapitālam ir
plašāka nozīme un tas ietver fitnesa jēdzienu, kā arī tā struktūrkomponentus (skat. 5. tabulu
66. lp.).
Kā jau minēts, fiziskais kapitāls ir (1) ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē, ko
raksturo cilvēka fiziskā veselība, kas ietver kardiorespiratoro darbspēju, motoro gatavību,
ķermeņa kompozīciju un antropometriskos rādītājus; (2) ķermeņa izmantošana kā investīcijas
ķermenī, ko raksturo veselīga dzīvesveida īstenošana, ietverot veselību veicinošu uzvedību un
paradumus, veselīga uztura lietošanu, veselību veicinošas fiziskās aktivitātes u. c. sociālās
aktivitātes sabiedrībā, kas nekaitē veselībai (skat. iepriekš 5. attēlu).
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5. tabula
Fitnesa un fiziskā kapitāla jēdzienu salīdzināšana, hierarhijas un līdzības noteikšana
Fitness
Fitness ir īpašību kopums, kas attiecas uz cilvēka
spēju veikt fiziskās aktivitātes

Fitness ir vispārējais veselības un labklājības
stāvoklis, spēja izpildīt konkrētas prasības sportā
vai ikdienā

Fitness ir viens no svarīgākajiem darba
kapacitātes radītājiem, kas ir spēja izpildīt
uzdevumu un sasniegt konkrētu mērķi bez
pārlieku noguruma, nekaitējot sev vai
apkārtējiem
Fitness ir spēja droši un efektīvi, bez pārlieku
noguruma veikt vienkāršas, kā arī specifiskas
prasības ikdienas dzīvē tā, lai vēl ir enerģija
atpūtas un rekreācijas pasākumiem
Fitness ir fizisko, psihisko un sociālo īpašību
līdzsvars, kas nodrošina nepieciešamās rezerves,
kuras ikdienā nepieciešamas spējai dzīvot
harmonijā ar apkārtējo vidi bez pārmērīgas
fiziskās un psihiskās slodzes
Fitness ir veselīgs, aktīvs, skaists un pievilcīgs
dzīves stils, kas asociējās ar dzīves panākumiem
un jaunību
Fitness ir dzīvesveids, kas dod iespēju saglabāt
un nostiprināt veselību, līdzsvarot emocionālo
stāvokli, uzlabot fizisko formu un veicināt aktīvu
dzīvesveidu
Fitness ir 20. gadsimta kultūras fenomens –
tieksme uzlabot savu dzīvesveidu, kas iekļauj
dzīves kvalitātes uzlabošanu līdz optimālam
līmenim, ietverot sociālos, psihiskos, garīgos un
fiziskos komponentus
Fitness ir dzīvesveids, kas iekļauj fiziski mentālo
aktivitāti, kura vērsta uz psihiskā un garīgā
stāvokļa regulāciju

Fiziskais kapitāls
Fiziskais kapitāls ir kapitāls, ko cilvēks uzkrāj,
aktīvi piedaloties konkrētās sabiedrības vidē,
būdams noteiktā sociālajā slānī, kas attīstās
mijiedarbības laikā starp indivīdu, sabiedrību,
viņa paradumiem un gaumi
Fiziskais kapitāls ir ķermeņa maiņas vērtība
sociālajā vidē, ķermeņa izmantošana kā
investīcijas ķermenī, ķermeņa interpretācijas
veidi, kas var tikt mainīti, izmantoti, pārinvestēti
papildu labumā, iespēju vai statusa iegūšanai
sociālajā grupā
Fiziskais kapitāls ir investīcijas ar mērķi veidot,
uzturēt un uzlabot cilvēka veselību un darbspēju

Fiziskais kapitāls ir ķermeņa veidošana,
sportojot, aktīvi pavadot brīvo laiku,
izklaidējoties un piedaloties citās sabiedriskās
darbībās
Fiziskais kapitāls ir fiziskā veselība un veselīga
uzvedība, kas iegūta no fiziskās aktivitātes kā
investīcijas kapitālā

Fiziskais kapitāls ir psihofizioloģisko iemaņu
komplekts un cilvēka prasmes noteiktā dzīves
posmā
Fizisko kapitālu raksturo cilvēka būtība, fiziskās
spējas un izskats kā attieksme pret savu veselību,
kas parāda katra cilvēka zināšanas un morāli
Fiziskais kapitāls ir fizisko spēju līmenis, lai
veiktu konkrētu darbu, iedzīvotāju veselības
stāvoklis; kapitāls, ko veido divas daļas:
iedzimtais kapitāls un ar laiku iegūtais kapitāls
Fiziskais kapitāls ir cilvēka atribūts, kas ir
ģenētiski noteikts, bioloģiski iedzimts, kas var
tikt pilnveidots fiziskās audzināšanas un ķermeņa
kopšanas procesa laikā

Fitness ir fizisko un fizioloģisko īpašību
stāvoklis, kas parāda priekšlaicīgu saslimšanu
iegūšanas risku un kuram ir saistība ar
mazkustīgu dzīvesveidu
Struktūrkomponenti
- īpašību kopums

- kapitāls, ko cilvēks uzkrāj
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-

-

Fitness
spēja veikt fiziskās aktivitātes
vispārējais veselības un labklājības stāvoklis
spēja izpildīt konkrētas prasības sportā vai
ikdienā
viens no svarīgākajiem darba kapacitātes
radītājiem
spēja izpildīt uzdevumu
spēja sasniegt konkrēto mērķi bez pārlieka
noguruma
spēja droši un efektīvi, bez pārlieka
noguruma veikt vienkāršas, kā arī
specifiskas prasības
fizisko, psihisko un sociālo īpašību
līdzsvars, nepieciešamās rezerves
spēja dzīvot harmonijā ar apkārtējo vidi bez
pārmērīgas fiziskās un psihiskās slodzes
veselīgs, aktīvs, skaists un pievilcīgs dzīves
stils
dzīves panākumi un jaunība
dzīvesveids
emocionālais stāvoklis, uzlabota fiziskā
forma un aktīvs dzīvesveids
kultūras fenomens
tieksme uzlabot savu dzīvesveidu
dzīves kvalitātes uzlabošana
sociālie, psihiskie, garīgie un fiziskie
komponenti
fiziski mentālā aktivitāte
psihiskā un garīgā stāvokļa regulācija
fizisko un fizioloģisko īpašību stāvoklis
saistība ar mazkustīgo dzīvesveidu

-

Fiziskais kapitāls
ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē
investīcijas ķermenī
ķermeņa interpretācijas veidi, investīcijas
ķermeņa veidošana
iegūta fiziskā veselība un veselīga uzvedība
psihofizioloģisko iemaņu komplekts un
cilvēka prasmes noteiktā dzīves posmā
fizisko spēju līmenis
iedzīvotāju veselības stāvoklis
ģenētiski noteikts un bioloģiski iedzimts
cilvēka atribūts

Fitnesu kā veselīga dzīvesveida īstenošanu promocijas pētījumā attiecina uz fiziskā
kapitāla procesuālo struktūrkomponentu investīcijas ķermenī, un tas ir saistīts ar fiziskā
kapitāla rezultatīvo struktūrkomponentu ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē (skat.
16. attēlu 68. lp.).
Balstoties uz fiziskā kapitāla un fitnesa jēdzienu hierarhiju un struktūru, var secināt, ka
fiziskais kapitāls ietver fitnesa jēdzienu, ar kā palīdzību, investējot ķermenī, ir iespējams iegūt
ķermeņa maiņas vērtību sociālajā vidē, tieši uzlabot fizisko veselību, ko raksturo uz veselību
orientēta fiziskā sagatavotība, kas, savukārt, palīdz iegūt papildu labumu vai jaunu statusu un
transformēt fizisko kapitālu ekonomiskajā, sociālajā vai kultūras kapitālā. Ķermeņa
interpretācijas veidi promocijas darbā sīkāk netiek pētīti.
Cilvēkam piedzimstot, tiek iemantots iedzimts fiziskais kapitāls, kuru dzīves laikā ir
iespējams mainīt, pilnveidot, transformēt citā kapitāla formā. Cilvēks, fitnesā attīstot savu
ķermeni, spēj nepārtraukti veicināt fiziskā kapitāla izaugsmes procesus. Attīstot fizisko
sagatavotību un uzlabojot savu ķermeni, cilvēks izveido maiņas vērtības papildu objektus, kas
ļauj pāriet uz augstāku sociālo klasi vai dod iespēju būt piederīgam konkrētai sociālajai
grupai. Faktiski fiziskā kapitāla izaugsmes process var būt ierobežots, kas saistīts ar
izmaksām, fizioloģiskajām īpatnībām, brīvā laika trūkumu, paškontroles un disciplīnas
neesamību, tomēr katram cilvēkam ir iespēja to pilnveidot.
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16. attēls. Fiziskā kapitāla veicināšanas un transformācijas procesa
strukturāli funkcionālais modelis fitnesā
Fiziskā kapitāla veicināšana fitnesā ir atkarīga no cilvēka vajadzību hierarhijas
konkrētajā situācijā (skat. 17. attēlu 69. lp.).
Viena no svarīgākajām problēmām fitnesa jomā ir veidot cilvēkiem vajadzību regulāri,
mērķtiecīgi un aktīvi piedalīties fizisko aktivitāšu nodarbībās, lai apmierinātu citas vajadzības,
piemēram, būt veselam, pašpietiekamam, zinošam, piederīgam u. tml. Vajadzības ir cilvēka
attīstības avots. Apmierināta vajadzība, darbība, kas tiek veikta vajadzības apmierināšanai, un
izmantotie līdzekļi rada jaunas vajadzības, kas veicina cilvēka attīstības procesu.
Fitnesā viena no biežākajām vajadzībām ir fizioloģiskā vajadzība, kas ietver
estētiskumu – ķermeņa uzlabošanu, skaistas figūras iegūšanu, svara zaudēšanu, ādas kopšanu
utt. – un veselības uzlabošanu, piemēram, sirds trenēšanu, muskuļu trenēšanu, lai uzlabotu
savas spējas ikdienā, kopējās pašsajūtas uzlabošanu, kā arī sociālās veselības uzlabošanu, lai
sieviete kļūtu mierīgāka, stabilāka, izturīgākā konkrētās situācijās, piemēram, attiecībās ar
vīru vai bērniem.
Drošības vajadzības arī ir ļoti svarīgas fitnesa jomā. Katra sieviete vēlas justies droši
un stabili tajā vidē, grupā, kurā viņa trenējas. Sievietei ir ļoti svarīgi zināt, ka viņa var būt
brīva savā rīcībā un pārliecināta par to, ko dara, kas, savukārt, veicina drošības izjūtu.
Emocionālā stabilitāte, laba atmosfēra, atsaucīgs treneris un kolektīvs izraisa vēlmi būt aktīvai
šajā grupā, jūtot, ka viņas pozīcijas kolektīvā ir stabilas, ir komforta izjūta, iespēja apmierināt
savas vajadzības un tiekties uz mērķi. Ja sieviete grupā jūtas droši un vajadzība pēc drošības ir
apmierināta, viņa iet uz priekšu un vēlas būt daļa no kolektīva, būt saistīta ar kolektīvu,
veidojas vajadzība būt piederīgai un veidot draudzīgas attiecības ar citiem grupas biedriem.
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17. attēls. Abrahama Maslova vajadzību hierarhijas pielāgojums fitnesam
(avots: Maslow, 1943)
Pēdējo gadu pētījumos par aktuālākajām tendencēm fitnesa jomā, par aktualitāti ir
kļuvis fitness grupās vai mazajās grupās, kas liecina, ka cilvēki grib sazināties, grib veidot
saiknes ar citiem. Fitnesā ir ļoti svarīgi, lai grupa būtu tāda, kas patīk, ar kuru ir emocionālā
saikne, ar kuru sieviete izjūt pozitīvas emocijas un saistību (Walseth, 2006a; Walseth &
Fasting, 2004; Antonsich, 2010). Sievietes, kurām ir zema sociālā interese, ir mazāk fiziski
aktīvas un bieži cieš no mazvērtības kompleksa vai jūtas kā svešas konkrētajā grupā,
piemēram, fitnesa nodarbībā. Vairāki zinātnieki norāda: lai ātrāk sasniegtu savu mērķi,
veiksmīgāk dzīvotu un funkcionētu, ir jāmijiedarbojas ar citiem, jāveido sociālie kontakti
(Manaster & Corsini, 1982; Richardson & Manaster, 2003; Crandall & Putman, 1980).
Būdama piederīga grupai, sieviete iet uz fitnesa nodarbībām ne tikai, lai apmierinātu
savas fizioloģiskās vajadzības, bet arī lai apmierinātu hierarhijā augstāk stāvošas vajadzības,
kā vajadzību pēc cieņas un atzinības. Sievietes mūsdienās bieži cīnās par vienlīdzību ar
vīriešiem, vēlas būt tikpat izturīgas, spēcīgas, patstāvīgas kā viņi. Sievietes dzīvo nepārtrauktā
stresā, meklē savu ceļu dzīvē, karjeras dēļ atsakās no ģimenes veidošanas, uztur vīriešus,
izvēlas tādas pašas fiziskās aktivitātes kā vīrieši, piemēram, svarcelšanu, cīņas sporta veidus
vai sitienu sporta veidus. Šajā nepārtrauktajā dzīves skrējienā sieviete zaudē sevi, savu
identitāti un aizmirst par to, ka viņa ir sieviete un var atļauties neuzņemties to atbildību, kas
jāuzņemas viņas vīrietim, var nebaidīties no tā, ka viņa ir vāja un var arī neprast izpildīt
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uzdevumu patstāvīgi. Sievietei attīstās zema pašapziņa, bailes, ka viņa netiks atzīta. Sievietei
ir zema pašuztvere, un viņa ir ļoti kritiska pret sevi. Sieviete vēlas būt perfekta, viņas
vajadzības nesakrīt ar viņas iespējām, gaidas ir lielākas par rezultātu, un sākas sevis kā
sievietes noliegšana.
Būdama piederīga grupai, attīstot draudzību ar citām grupas dalībniecēm, uzlabojot
savu ķermeni un jūtoties droši, sieviete uzlabo savu pašapziņu un tiecas uz priekšu, viņa
saredz savu potenciālu, ko ir gatava attīstīt, nedomājot, ko domā par viņu citi, – tie, kas neredz
viņas identitāti, viņas personības individualitāti. Sieviete tiecas uz pašrealizāciju, viņai rodas
nepieciešamība zināt, pētīt, atklāt, ieguldīt sevī, veicināt savu izaugsmi, viņa novērtē to, ko
dara, un saprot, kāpēc viņa to dara.
Vajadzību apmierināšana sievietei ir objektīvi nepieciešama; tas veido uzskatus,
pārliecību un pieredzi, izpratni par pareizo un nepareizo, svarīgo un mazāk svarīgo, veido
vērtību sistēmu. Intereses un centieni atspoguļo vajadzību gandarīšanas nepieciešamību.
Interese ir uzvedības, domu un jūtu virzības nosacījums, tā ir aktīva attieksme pret
vajadzībām. Reāli funkcionējošas vajadzības un intereses palīdz sievietei sasniegt mērķi.
Fitnesā, veidojot tādu motivāciju, kurā adekvāti atspoguļojas saskaņoti sabiedrības stereotipi,
sabiedrības gaidas, normas un personiskās vajadzības, veidojas harmonija starp personīgo
interešu un sabiedrisko pienākumu motīviem. Tikai tad, ja sieviete var atbildēt uz jautājumu
ko es gribu sasniegt ar šo darbību? un viņai ir iekšēja vajadzība to sasniegt, var runāt par
psiholoģisku gatavību darbībai (skat. 18. attēlu 71. lp.). Ja sieviete apzinās fiziskā kapitāla
izaugsmes nepieciešamību, apzinās, kāpēc viņa to dara, ko viņa ar to panāks, viņai ir
vajadzība veicināt tā izaugsmi un iegūt papildu labumus; viņa saprot, kādu papildu labumu
viņa vēlas, viņa ir gatava darbībai.
Sievietes vērtības sistēma ietekmē vajadzību apmierināšanas procesu, ka arī otrādi:
apmierināta vajadzība ietekmē vērtību sistēmu. Tas, kas šobrīd sievietei šķiet svarīgs, kas
liekas pareizs, tas arī virza viņu uz mērķi. Virzoties uz mērķi, veidojas jauna pieredze un
uzskati, kas spēj mainīt sievietes vērtību sistēmu; tas, kas likās svarīgs iepriekš, iegūstot
jaunas zināšanas un pieredzi, vairs neregulē sievietes uzvedību turpmāk (skat. 6. tabulu
72. lp.).
Saskaņā ar Š. Švarca teoriju, secināms, ka vērtības veido pretējās dimensijas, tieši
tāpēc, nodarbojoties ar sevi, var pāriet uz citu dimensiju (skat. iepriekš 9. attēlu), piemēram,
kā jau minēts, konservatīvisma vietā, kad sieviete ir ļoti atturīga pret izmaiņām savā dzīvē,
svarīgas kļūst pozitīvas pārmaiņas, sieviete kļūst tām atvērta. Vērtības ietekmē sievietes
uzvedību mērķa sasniegšanas procesā. Saistībā ar Š. Švarca vērtību modeļa raksturojumu,
katrai vērtībai var tikt pielāgotas raksturīgākās uzvedības izpausmes fitnesā, kas ietekmē
sievietes izvēli fiziskā kapitāla izaugsmes procesā Secināms, ka fitnesa treneris, nosakot
sievietes vajadzības, veicinot vajadzību gandarījuma nepieciešamību un centienus iegūt
jaunas zināšanas, spēj veidot jaunus uzskatus un pieredzi, mainīt vērtību sistēmu un tādējādi
gan apmierināt esošās vajadzības, gan veidot jaunas, virzot cilvēku uz sevis attīstīšanas
procesu, kas ļauj izprast fiziskā kapitāla izaugsmes nepieciešamību, papildu labumu iegūšanu
un to transformāciju citos kapitālos. (Schwartz, 1992)
Jo indivīdam ir lielāks ekonomiskais kapitāls, jo lielākas ir iespējas un vēlme veicināt
savu un arī savu bērnu fiziskā kapitāla izaugsmi. Ir vairāk brīvā laika un līdzekļu. Tāpēc
parasti indivīdi no konkrētas sociālās vides izvēlas sev par dzīves partneri indivīdu no tās
pašas sociālās vides.
Fitness ir fiziskā kapitāla veicināšanas instruments. Ar fitnesa palīdzību cilvēks
investē savā ķermenī, iegūst papildu ķermeņa maiņas vērtību, spēj pareizi interpretēt savu
ķermeni atbilstoši situācijai, kļūst par saimnieku savam ķermenim, spēj to vadīt un gūt no tā
labumus turpmākajā dzīvē, pagarinot savu sociālās aktivitātes laiku un mazinot nevienlīdzību
starp sociālajām klasēm.
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18. attēls. Vajadzību gandarīšanas process
Fiziskā kapitāla veicināšanas process fitnesā un vērtības, ko iegūst no tā, dod papildu
iespējas indivīdam pārcelties augstākā sociālajā klasē vai iegūt priekšrocības, ko var izmantot
ekonomiskajā ķēdē. Vērtību transformācija citos kapitālos nav fiksēta un ierobežota.
Ekonomiskais kapitāls (nauda, aktīvi) ir redzamā atšķirība starp sociālajām klasēm, ko valsts
spēj kontrolēt, tajā pašā laikā fiziskais kapitāls ir neredzamā atšķirība starp cilvēkiem, kas var
būt transformēta ekonomiskajā vai cita kapitāla formā un nevar tikt kontrolēta no ārpuses.
Mijiedarbība fitnesā dod iespējas cilvēkam būt sociāli piederīgam tai grupai, kurā viņš
ir ieinteresēts, just saistību ar šo grupu, pozitīvi uztvert savstarpējās attiecības konkrētajā
sociālajā vidē, sajust, ka viņa rakstura īpašības un spējas tiek šeit vērtētas un atzītas, kas,
savukārt, palīdz sievietēm ātrāk izveidot piederību citām vēlamajām sociālajām grupām.
Zinātniskajos pētījumos šī vajadzība piederēt tiek uzskatīta par cilvēka pamatvajadzību
(Baumeister & Leary, 1995; Deci & Ryan, 2000; Fredricks et al., 2011), kas ir motivācijas,
pūļu un sasniegumu virzītājspēks (Goodenow, 1993b). Piederība bieži tiek raksturota ar
apzīmējumu būt mājās ārpus mājas un plaši tiek pētīta socioloģijā (Eccles & Gootman, 2002);
pētījumu par piederību un organizētām fiziskajām aktivitātēm ir ļoti maz. Tomēr daži norāda
uz saistību starp piederību grupai un grupas apmeklējuma biežumu (Anderson-Butcher &
Conroy, 2002) un starp piederību, motivāciju un sasniegumiem (Faircloth & Hamm, 2005).
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6. tabula
Vērtībām pielāgotas uzvedības raksturīgākās izpausmes fitnesā
(adaptēts pēc Schwartz, 1992)
Vērtības definīcija
Konformitāte ir rīcības un impulsu savaldīšana, ja
tie var kaitēt citiem un pārkāpt sociālās gaidas
nodarbību laikā
Vara ir sociālais statuss un prestižs, kontrole vai
dominēšana pār cilvēkiem un resursiem

Sasniegumi ir personīgie panākumi un to
demonstrēšana, balstoties uz sociālajiem
standartiem

Universālās vērtības ir dabas u. c. cilvēku
labklājības izpratne, novērtēšana, tolerance un
aizsardzība
Hedonisms ir juteklisks apmierinājums, komforts
un dzīves baudīšana

Drošība ir sabiedrības, attiecību un sevis paša
drošība, harmonija un stabilitāte

Labvēlība ir sev tuvo cilvēku labklājības
saglabāšana un uzlabošana

Pašrealizācija ir nepieciešamība būt pieņemtam,
godkāre, kompetence, radīšana, pētīšana, domu
neatkarība un rīcības brīvība

Raksturīgākās izpausmes
Pieklājība treniņu laikā, trenera uzklausīšana,
pašdisciplīna nodarbībās un ārpus tām, cieņas
izrādīšana trenerim un citiem grupas dalībniekiem
Savu priekšrocību un dotību izrādīšana un
izmantošana fitnesa nodarbību laikā un ārpus tām,
kontrole un dominēšana attiecībās ar citiem
grupas dalībniekiem, sava prestiža
paaugstināšana, sava tēla veidošana, turība, kas
ļauj biežāk un ilgāk piedalīties nodarbībās,
iegādāties un izrādīt citus labumus
Augstas ambīcijas ceļā uz mērķa sasniegšanu,
kvalificēta, kompetenta trenera zināšanu
izmantošana sasniegumu gūšanā, centība sava
mērķa sasniegšanā treniņu laikā un ārpus tiem,
citu cilvēku motivēšana, sava mērķa apzināšana
un mērķtiecīga sasniegšana, gatavība darboties un
virzīties uz mērķi
Plaša domāšana, gudrība, sociālais taisnīgums,
vienlīdzība, pasaules miers, pasaules skaistums,
vienotība ar dabu, dabas aizsardzība
Jautras un interesantas nodarbības, fiziskās
aktivitātes kā brīvā laika pavadīšanas veids,
fitness kompānijas pēc, jaunu draugu iegūšana,
patīkama komunikācija, fiziskās aktivitātes kā
bauda, nevis piespiedu kārtā, nevēlēšanas
pārvārēt grūtības, emociju apmierināšana fizisko
nodarbību laikā
Droša komforta atmosfēra nodarbību laikā un
grupā, stabila pozīcija grupā, sajūta, ka grupā ir
mierīgas, harmoniskas attiecības, apmainīšanās ar
laipnībām, izvairīšanas no konfliktiem, pārliecība
par savu rīcību grupā un atbalstu tai no grupas
biedriem
Palīdzības sniegšana un ņemšana nodarbību laikā
un ārpus tām, godīgums attiecībā pret trenera
prasībām un citu dalībnieku interesēm, piedošana
un trenera pamatotu aizrādījumu pieņemšana,
lojalitāte un atbildība par savu pienākumu
attiecībā pret trenera prasībām un citu dalībnieku
interesēm
Radošums, veidojot savu dzīvesveidu, iekļaujot
organizētas un patstāvīgas fiziskās aktivitātes,
lietojot pareizu uzturu, brīvība un neatkarība savā
rīcībā, neraugoties uz tiem, kuriem nav rakstura
pilnveidot sevi (piemēram, ģimenes locekļiem,
kas nevēlas dzīvot veselīgi), ziņkārība treniņu
procesā, jaunu zināšanu apguve, teorētisko lekciju
apmeklēšana, jaunas informācijas meklēšana,
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Vērtības definīcija

Tradīcijas ir tradicionālās kultūras, reliģijas un
ideju pieņemšana un cienīšana

Stimulācija ir kairinājums, novitāte un
izaicinājums dzīvē

Raksturīgākās izpausmes
savu mērķu izvēle un apzināšanās, vēlme būt
pieņemtam veselīga dzīvesveida komūnā
Pazemība, likteņa pieņemšana, mērenība,
tradīciju cienīšana, sarežģījumi pieņemt jauno,
klasisko pieeju atbalsts, lēnāks dzīvesveids,
ģimenes normu pieņemšana un pielāgošanās tām,
sava vīrieša cienīšana un pakļaušanās tam, bailes
darīt kaut ko pret ģimenē pieņemto, darbības, kas
veicina pieņemšanu (pakļaušanās vīrietim,
vecākiem)
Drosme un tieksme būt citādai, drosme mainīties,
daudzveidīga (izmaiņas, jauninājumi) un
aizraujoša dzīve (stimulējoša), kura ietver
dažādus pasākumus, aktīvus brīvā laika
pavadīšanas paradumus, ceļošanu, jaunu sporta
veidu izmēģināšanu, visa jaunā pieņemšanu,
apstākļu maiņu, nevis pielāgošanos tiem,
izaicinājumu pieņemšanu, nevis ļaušanos
ierastajam

Veicinot veselīgu dzīvesveidu mazajās grupās, ir ispējams iegūt ķermeņa maiņas
vērtību sociālajā vidē, ķermeņa interpretācijas veidus, izveidot papildu labumu, kā sociālās
piederības uzlabošanu, kas, savukārt, ietekmē sievietes investīcijas ķermenī, uzlabo sievietes
maiņas vērtību sociālajā vidē un labvelīgi ietekmē sievietes fiziskā kapitāla izaugsmes
procesu. Esot piederīgai grupai, uzlabojas sievietes pašuztvere un pašizpausme, kas, savukārt,
spēj veidot sociālo identitāti un uzlabo sievietes sociālo veselību. Promocijas pētījumā viens
no svarīgākājiem aspektiem ir tas, ka, veicinot sociālo piederību fiziskā kapitāla izaugsmes
procesā, ir iespējams uzlabot sievietes saistības izjūtu ar grupu, sievietes savstarpējo attiecību
uztveri, ļaujot sajusties novērtētai un atzītai konkretajā grupā, kas palīdz fiziskā kapitāla
izaugsmes procesā, uzlabojot savu dzīvesveidu (skat. 19. attēlu 74. lp.).
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19. attēls. Fiziskā kapitāla izaugsmes veicināšanas un sociālās piederības veicināšanas
strukturāli funkcionālais modelis fitnesā
Vērtības, ko indivīds vēlas iegūt no fiziskā kapitāla veicināšanas, fitnesā ir atkarīgas
no konkrētās sabiedrības attieksmes pret ķermeni un izvēlēto dzīvesveidu, ko, savukārt,
ietekmē mode. Labs izskats, pievilcīgums, vēlamās fiziskās īpašības ir resursi, ko cilvēks spēj
izmantot, lai mainītu savu pozīciju sociālajā hierarhijā, piemēram, aktieriem, dziedātājiem,
modeļiem un sportistiem tas ir nepieciešams, lai būtu piederīgi savai profesijai.
Zināšanas par fiziskā kapitāla veicināšanu dod labumu tādās profesijās kā ārsts,
skolotājs, treneris, pat politiķis. Tās ir profesijas, kurās nepieciešams cilvēkiem izskaidrot,
izglītojot tos, ka fiziskā kapitāla veicināšana nav tikai pievilcīguma iegūšana, bet tas ir saistīts
ar veselības jēdzienu holistiskajā pieejā, kas ietver fizisko, garīgo un sociālo labklājību.
Nodarbojoties ar fitnesu un paaugstinot sociālo piederību, ir iespēja uzlabot cilvēka
pašuztveri, fiziskā kapitāla veicināšanas procesu un paaugstināt viņa sociālo identitāti.

74

2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA, MATERIĀLI UN
ORGANIZĒŠANA
2.1. Pētījuma uzdevumi
Pētījuma hipotēzes apstiprināšanai un pētījuma mērķa īstenošanai formulēti četri
uzdevumi, kas konkretizē pētījuma saturu un nosaka pētījuma robežas.
Darba mērķis ir teorētiski pamatota fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izstrāde
fitnesā, tā lietderīguma izvērtējums un praktisko rekomendāciju izstrāde fiziskā kapitāla
sekmēšanai sievietēm.
Pamatojoties uz zinātniskās literatūras un pētījumu rezultātu analīzi, izvirzīta
promocijas pētījuma hipotēze: fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana veicina fizisko
kapitālu sievietēm, ja
- fitnesa programma ir balstīta uz dalībnieku vajadzībām, interesēm un vērtībām;
- treneris izglīto dalībniekus par fizisko kapitālu, tā veicināšanas nepieciešamību un
fitnesa programmas īstenošanas gaitā tiek veicināta sociālā piederība fitnesa grupai, kas
sekmē veselīgu dzīvesveidu.
1. Izpētīt un izvērtēt jēdzienu fiziskais kapitāls un fitness satura būtību un samēru dažādos
teorētiskajos kontekstos.
Pirmā uzdevuma rezultāti balstīti uz 19 literatūras avotiem un zinātniskiem rakstiem,
no kuriem 6 ir krievu valodā un 13 – angļu valodā. Pētītas fitnesa un fiziskā kapitāla jēdziena
satura būtība un izvērtēts jēdzienu samērs dažādos teorētiskajos kontekstos. Izskatītas
definīcijas plašākā un šaurākā aspektā un atklāta jēdzienu hierarhija.
Ņemot vērā fiziskā kapitāla un fitnesa jēdziena hierarhiju un strukturālos modeļus, var
secināt, ka sociālkultūras pieejā, balstoties uz P. Burdjē teoriju (Bourdieu 1978), fiziskajam
kapitālam ir plašāka nozīme un tas ietver fitnesa jēdzienu un tā struktūrkomponentus.
Fiziskais kapitāls ir ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē, kas tiek raksturota ar
cilvēka fizisko veselību, kura ietver kardiorespiratoro darbspēju, motoro gatavību, ķermeņa
kompozīciju un antropometriskos rādītājus; investīcijas ķermenī, kas tiek raksturotas ar
veselīgu dzīvesveidu, kurš ietver veselību veicinošu uzvedību un paradumus, veselīgu uzturu,
veselību veicinošas fiziskās aktivitātes u. c. sociālās aktivitātes sabiedrībā, kas nekaitē
veselībai, un ķermeņa interpretācijas veidi, kas promocijas darbā sīkāk netiek pētīti.
Fitness tiek skatīts kā veselīga dzīvesveida īstenošana, kuru promocijas darbā attiecina
uz fiziskā kapitāla procesuālo struktūrkomponentu investīcijas ķermenī un kas saistīts ar
fiziskā kapitāla rezultatīvo struktūrkomponentu ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē.
Ar fitnesa palīdzību, investējot ķermenī, ir iespējams iegūt ķermeņa maiņas vērtību
sociālajā vidē, piemēram, fiziskās veselības uzlabošanu, palielinots savu fizisko sagatavotību
fitnesā. Investējot savā fiziskajā kapitālā un nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm mazajās
grupās, ir iespējas veicināt sociālo piederību, kas, savukārt, labvēlīgi ietekmē sievietes fiziskā
kapitāla izaugsmes procesu un sociālo veselību.
2. Izvērtēt dzīvesveidu kā fiziskā kapitāla struktūrkomponentu, vajadzības, intereses,
vērtības un sociālo piederību kā dzīves kvalitātes komponentu un fizisko sagatavotību
kā fiziskā kapitāla objektīvo rādītāju sievietēm fitnesā.
Izpētot un izanalizējot literatūru par fizisko kapitālu un fitnesu, secināts, ka fiziskais
kapitāls un tā struktūrkomponenti ir jāpēta no cilvēka subjektīvā viedokļa par sevi un no
objektīvajiem radītājiem par cilvēku. Līdz ar to, lai noteiktu dalībnieku subjektīvo viedokli
par viņu fizisko kapitālu (kas ietver fizisko veselību un veselīga dzīvesveida īstenošanu,
vajadzības, intereses un vērtības, sociālo piederību grupai), veikta daļēji strukturētā intervija.
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Papildus, lai noteiktu fizisko aktivitāšu līmeni, veikta starptautiskā fizisko aktivitāšu aptauja
(The International Physical Activity Questionnaires; turpmāk – IPAQ).
Lai papildus noteiktu sociālās piederības līmeni sievietēm fitnesā, izmantotas dzīves
kvalitātes noteikšanas anketas, kas adaptētas Latvijā un kas ietver jautājumus par kādu no
sociālās piederības komponentiem – saistības izjūtu (Deci & Ryan, 1991), savstarpējo
attiecību uztveri konkrētajā sociālajā vidē un izpratni par to, vai indivīds ir iekļauts grupā, tiek
cienīts un atzīts (Baumeister & Leary, 1995). Papildus pie katras anketas izstrādāts dzīves
kvalitātes objektīvo radītāju jautājumu bloks par vecumu, izglītības līmeni, nodarbinātību,
finansiālo stāvokli, mājokli, brīvā laika pavadīšanas paradumiem (kā citām sociālajām
darbībām sabiedrībā) un piederību kādai grupai.
Lai noteiktu dalībnieku objektīvos radītājus par ķermeņa kompozīciju kā fiziskā
kapitāla sastāvdaļu, veikta svēršana, izmantojot bioimpedances platformu Tanita, un papildu
metode – kalipometrija. Papildus noteikti arī antropometriskie rādītāji kā morfoloģiskās
īpatnības. Lai pārbaudītu sieviešu fiziskās sagatavotības līmeni, veikti EUROFIT testi, kas
pielāgoti pieaugušajiem. Lai pārbaudītu sieviešu fiziskās veselības stāvokli, veikts
kompleksais slodzes tests laboratorijas apstākļos.
Pētījuma dalībnieces tika sadalītas mazajās grupās, balstoties uz to, kādas ir viņu
iespējas un vēlmes apmeklēt fiziskās aktivitātes. Visām dalībniecēm veikta vides analīze ar
grupas vides aptaujas palīdzību, lai noteiktu, kādas attiecības ir katrā grupā pirms
eksperimenta un kuras dalībnieces tiek pieskaitītas pie konkrētās grupas.
3. Izstrādāt un aprobēt fiziskā kapitāla veicināšanas modeli fitnesā kā veselīga dzīvesveida
īstenošanā un noteikt tā ietekmi uz sieviešu dzīvesveidu, sociālo piederību un fizisko
sagatavotību fitnesā.
Saskaņā ar iepriekšējiem uzdevumiem izstrādāts fiziskā kapitāla veicināšanas modelis
sievietēm fitnesā. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa mērķis ir veselīga dzīvesveida
sekmēšana un fiziskās veselības uzlabošana. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeli veido
veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, izglītošanās par fiziskā kapitāla sastāvdaļām, kā
investīcijas ķermenī un ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē, to veicināšanas
nepieciešamību un fitnesa nodarbību dalībnieču kopīgiem pasākumiem. Fitnesa programma
balstās uz dalībnieču vajadzībām, interesēm un vērtībām, un tās īstenošanas procesā tiek
veicināta sociālā piederība, kas labvēlīgi ietekmē fiziskā kapitāla veicināšanas procesu.
4. Izstrādāt praktiskās rekomendācijas fiziskā kapitāla sekmēšanai sievietēm fitnesā kā
veselīga dzīvesveida īstenošanā.
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem un pieredzi, izstrādātas konkrētas rekomendācijas,
kas atklāj svarīgākās atziņas par fiziskā kapitāla veicināšanu fitnesā sievietēm.

2.2. Pētījuma metodes
Promocijas darbā izvirzīto uzdevumu īstenošanai izvēlēts pētījuma metožu kopums,
kas atbilst promocijas pētījuma zinātniskam instrumentārijam un kurā ietilpst gan kvalitatīvās,
gan kvantitatīvas pētniecības metodes.
3. Teorētiskās pētījuma metodes: zinātniskās literatūras un avotu izvērtēšana, apkopošana
un analīze, dokumentu analīze.
4. Empīriskās pētījuma metodes:
- aptauja:
1) anketēšana,
2) daļēji strukturētā intervija;
- EUROFIT testi;
- bioimpedance;
- konstatējošais eksperiments;
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- matemātiskā statistika.
2.2.1. Zinātniskās literatūras un avotu izvērtēšana, apkopošana un analīze
Pamatojoties uz zinātniskās literatūras un avotu izpētes atziņām, sagatavots
teorētiskais pamatojums empīrisko pētījumu veikšanai, kas sniedz iespēju izvirzīt darba
hipotēzi un mērķi. Izpētīti 366 literatūras avoti, no kuriem 18 ir latviešu valodā, 322 – angļu
valodā un 25 – krievu valodā.
Apkopoti un analizēti šādi apakštemati:
1) fiziskais kapitāls,
2) fitness kā sporta veids, veselību veicinošs fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana,
sievietes fitnesā,
3) sociālā piederība, sociālā identitāte,
4) veselība, fiziskā un sociālā veselība, labklājība, dzīvesveids, dzīves kvalitāte, dzīves
stils,
5) uzvedība un paradumi, veselību veicinoša uzvedība un paradumi,
6) fiziskās aktivitātes,
7) fiziskā sagatavotība,
8) vajadzības, intereses un vērtības.
Apkopojot un izvērtējot zinātnisko literatūru, izpētot fiziskā kapitāla, fitnesa un
sociālās piederības jēdzienu būtību un to struktūrkomponentus, ir izstrādāti jēdzienu
strukturālie un strukturāli funkcionālie modeļi fiziskā kapitāla izaugsmei un sociālās
piederības veicināšanai sievietēm fitnesā.
Balstoties uz informāciju par fiziskā kapitāla izaugsmi fitnesā un sociālās piederības
veicināšanu, izstrādāts konceptuālais pamats fiziskā kapitāla veicināšanas modelim fitnesā,
kuru plānots aprobēt konstatējošā eksperimenta gaitā. Citos pētījumos iegūto datu analīze
sniedz iespēju salīdzināt tos ar promocijas pētījuma rezultātiem un interpretēt uzkrātās
informācijas kontekstā.
2.2.2. Dokumentu analīze
Dokumentu analīze ir informācijas ieguve, veicot dažādu dokumentu analīzi, kas satur
būtisku informāciju par pētāmo objektu. Dokuments – objektīvās īstenības priekšmetu un
cilvēka domas, informācijas fiksējums ar rakstu zīmju, grafikas, fotogrāfijas, skaņu ierakstu
u. c. līdzekļu palīdzību uz kāda no informācijas nesējiem (papīra, filmas, diska utt.). Klasiskā
dokumentu analīzes metode ir kvalitatīvā analīzes metode, kurai raksturīga iegūtās
informācijas izpratnes interpretācija, kas parasti ietver kā dokumenta iekšējās, tā ārējās vides
analīzi (Devi, 2009). Izmantojot dokumentu klasisko analīzi, promocijas darbā iegūtas
atbildes uz tādiem jautājumiem kā
1) kāds ir dokumenta veids,
2) kāds ir dokumenta konteksts,
3) kas ir dokumenta autors,
4) kāda ir dokumenta ticamība,
5) kādu informāciju dokuments satur,
6) kāds ir dokumenta izveidošanas mērķis u. tml.
Dokumentu analīze promocijas pētījumā izmantota, lai izanalizētu testēšanas
protokolus un sporta ārsta slēdziena dokumentus par respondenšu fiziskās sagatavotības
līmeni, kas orientēts uz veselību, kā arī izstrādāto rekomendāciju protokolus un norādījumu
protokolus turpmākajam treniņu procesam (skat. 10. un 11. pielikumu). Balstoties uz
izanalizēto dokumentāciju, izstrādāts fiziskā kapitāla veicināšanas modelis sievietēm fitnesā.
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2.2.3. Aptaujas metode
Promocijas pētījumā aptaujas metode izvēlēta subjektīvo un daļēji objektīvo faktoru
noteikšanai. Aptauja ir sākotnējās informācijas ieguves metode, kas paredz uzdot pētāmajai
kopai mutvārdu vai rakstveida jautājumus, kas ietver pētījuma problēmu empīriskā līmenī, kā
arī iegūto atbilžu statistisko apstrādi. Aptaujas palīdz iegūt informāciju par cilvēkiem, lai
aprakstītu, salīdzinātu vai izskaidrotu to zināšanas, sajūtas, vērtības un uzvedību (Fink &
Kosecoff, 1998). Aptaujas metode ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā iegūt dažādu
informāciju par to, ko cilvēki domā, par viņu vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem, attieksmi un
viedokli.
2.2.3.1. Anketēšana
Anketēšana izmantota, lai noteiktu:
1) sociālo piederību kā dzīves kvalitātes sastāvdaļu,
2) fiziskās aktivitātes veidu un skaitu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu,
3) objektīvus dzīves kvalitātes faktorus, kā vecumu, izglītības līmeni, nodarbinātību,
finansiālo stāvokli un ģimenes stāvokli, mājokli, kā arī brīvā laika pavadīšanas
paradumus u. c. sociālās darbības sabiedrībā.
Anketēšana promocijas pētījumā veikta individuāli ar katru respondenti, izskaidrojot
anketas formu un beigās pārbaudot anketas izpildes kvalitāti, raugoties, lai būtu aizpildītas
visas nepieciešamas ailes. Visas anketas aizpildītas klātienē.
Lai noteiktu respondenšu sociālo piederību kā dzīves kvalitātes sastāvdaļu, procedūras
laikā respondentēm bija jāatbild uz visiem aptauju jautājumiem no kuriem tika atlasīti un
sagrupēti tie, kuri atbilst sociālās piederības komponentiem un kuriem instrumentārija
aprobācijas pētījumā tika noteikta korelācija starp komponentu saistības izjūta un fiziskajām
aktivitātēm (skat. 20. attēlu), starp komponentu savstarpējo attiecību uztvere un fiziskajām
aktivitātēm (skat. 21. attēlu) un starp komponentu izpratne par to, ka šajā grupā mani ietver,
ciena, novērtē un fiziskajām aktivitātēm (skat. 22. attēlu 79. lp.).

20. attēls. Struktūrkomponenta saistības izjūta saistība ar fiziskajām aktivitātēm
(avots: Cuprika et al., 2015a)

21. attēls. Struktūrkomponenta savstarpējo attiecību uztvere saistība ar fiziskajām
aktivitātēm (avots: Cuprika et al., 2015a)
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22. attēls. Struktūrkomponenta izpratne par to, ka šajā grupā mani ietver, ciena, novērtē
saistība ar fiziskajām aktivitātēm (avots: Cuprika et al., 2015a)
1. Saistības izjūta – vai cilvēks jūtas piederīgs konkrētajai sociālajai grupai vai videi.
Tas noteikts, izmantojot divus instrumentus: grupas vides aptauju un personīgo ieguvumu
indeksu.
Grupas vides aptaujas (skat. 6. pielikumu) oriģinālais variants (Widmeyer et al., 1985;
Carron et al., 1997) ir adaptēts latviešu valodā (Vazne, 2008). Pētījumā aptauja modificēta,
ievērojot fitnesa nodarbību un grupu sadalījuma specifiku un ņemot vērā to, ka vairākas
dalībnieces neuztver sevi kā komandu, bet gan kā grupu, kurā katrai ir savi mērķi, vajadzības,
intereses un vērtības.
Modificējot aptauju, vārds komanda aizvietots ar vārdu grupa un atbilstoši – vārdu
savienojums komandas biedri – ar grupas biedri. Arī fitnesa nodarbībās ir nepieciešams
pievērst uzmanību grupas videi kā rezultātu ietekmējošam faktoram. Grupas vides aptauja
plaši tiek izmantota komandu sporta veidu saliedētības pētījumos. Atbildot uz jautājumiem,
respondenti novērtē savu grupu, kurā darbojas pašreiz. Grupas vides aptauju veido
18 apgalvojumi: 4 apgalvojumi par individuālo piesaisti grupai sociālajā līmenī,
5 apgalvojumi par grupas integrāciju uzdevuma līmenī, 4 apgalvojumi par grupas integrāciju
sociālajā līmenī. Apgalvojumi novērtēti 9 punktu Likerta skalā. Ir negatīvi un pozitīvi
apgalvojumi par grupu, kas norāda uz to, kāda ir atmosfēra grupā, kurā katra dalībniece
darbojās, vai viņa izjūt piederību konkrētajai grupai, vai viņai šī konkrētā grupa ir svarīga utt.,
kas ietekmē fiziskā kapitāla izaugsmes veicināšanas procesu. Tomēr lielāka uzmanība
pievērsta jautājumam, kas raksturo sociālās piederības struktūrkomponentu saistības izjūta, un
apgalvojums ir šāds: Man šī grupa ir viena no svarīgākajām sociālajām grupām, pie kurām es
piederu.
Aptauja „Mana dzīve: personīgo ieguvumu indekss” ir latviešu valodā (Vahļina,
2012). Instruments, kas vairāk vērsts uz cilvēka labklājības izvērtēšanu un mazāk – uz dzīves
standartu vērtēšanu (Schalock et al., 2007), ir balstīts uz teorētiskām atziņām par dzīves
kvalitāti un labklājību. To veido astoņi domēni, kas kopumā pilnvērtīgi raksturo personisko
labklājību, iekļaujot arī apmierinātību ar dzīvi: (1) emocionālā labklājība; (2) starppersonu
attiecības; (3) materiālā labklājība; (4) pašrealizācija; (5) fiziskā labklājība; (6) pašizpausme;
(7) sociālā iekļaušanās vai piederība; (8) tiesības.
Balstoties uz teoriju, visi domēni sadalīti trīs apakšgrupās: (1) neatkarība
(pašrealizācija, pašizpausme); (2) sociālā līdzdalība (starppersonu attiecības, sociālā
iekļaušana vai piederība, tiesības); (3) labklājība (emocionālā, fiziskā un materiālā labklājība).
Lielāka uzmanība konkrētajā instrumentā pievērsta jautājumam, kas sniedz atbildi, vai
dalībniece ir saistība ar kādu grupu vai piederība tai: Vai Jūs jūtaties kā sabiedrības daļa? Vai
Jums ir piederības izjūta kādai grupai, komandai u. c.

2. Savstarpējo attiecību uztvere – apmierina, neapmierina, patīk, nepatīk, ļauj justies
svarīgai, vajadzīgai, piederīgai. Noteikšanā izmantoti četri instrumenti: dzīves kvalitātes
aptauja, personīgas labklājības indekss, vispusīgā dzīves kvalitātes aptaujas A skala un grupas
vides aptauja.
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Dzīves kvalitātes aptauja (Schalock & Keith 1993) ir latviešu valodā (Vahļina, 2012).
Sākotnēji instruments izstrādāts angļu valodā un plaši lietots, lai noteiktu dzīves kvalitātes
līmeni personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Instrumentu veido 40 apgalvojumi
un trīs iespējamās atbildes, no kurām persona, kas palīdz aizpildīt aptauju, izvēlas
vispiemērotāko respondenta dzīves situācijai, izmantojot vērtējumu no 1 (zems rādītājs) līdz 3
(augsts rādītājs). Promocijas pētījumā aptaujas procedūra modificēta, jo respondentēm nav
garīgās attīstības traucējumu. Respondentes pašas izvērtēja situāciju un lika punktus, kas
visvairāk atbilst viņu uzskatiem. Instruments sadalīts četros blokos: (1) apmierinātība ar dzīvi,
salīdzinot ar pārējiem cilvēkiem; (2) kompetence un produktivitāte; (3) pilnvaras izjūta un
neatkarība; (4) sociālā piederība un iekļaušanās.
Promocijas pētījumā lielāka uzmanība pievērsta jautājumiem, kas raksturo sociālās
piederības strūktūrkomponentu savstarpējo attiecību uztvere: Vai Jūs esat apmierināta ar
nodarbību grupu, kurā esat iesaistījusies?; Vai Jūsu ģimenes locekļi palīdz Jums justies kā
pilnvērtīgam ģimenes loceklim?

Personīgās labklājības indekss (Personal Wellbeing Index. International Wellbeing
Group, 2006) (skat. 3. pielikumu) pieaugušajiem izmantots latviešu valodā (Šķestere, 2012),
lai mērītu subjektīvās dzīves kvalitātes dimensijas. Skala satur astoņus apmierinātības
aspektus, un katrs aspekts ir saistīts ar noteiktu dzīves sfēru. Šīs instruments izveidots no
vispusīgās dzīves kvalitātes aptaujas A skalas (Cummins, 1997). Promocijas pētījumā
uzmanība pievērsta jautājumam par apmierinātību: Cik apmierināta Jūs esat ar piederību
nodarbību grupai?
Vispusīgās dzīves kvalitātes aptaujas A skala latviešu valodā (Vahļina, 2012) ir
izmantojama vispārējai pieaugušo populācijai. Tā izstrādāta, balstoties uz dzīves kvalitātes
definīciju: dzīves kvalitāte ir objektīvu un subjektīvu rādītāju kopums, kur katra rādītāju ass
ietver septiņas dzīves sfēras (Cummins, 1997). Dzīves kvalitātes izvērtēšanai ir jābūt gan
subjektīvai, gan objektīvai, tā ietver 7 domēnus: (1) materiālo labklājību; (2) veselību;
(3) produktivitāti; (4) intimitāti; (5) drošību; (6) vietu sabiedrībā un (7) emocionālo labklājību.
Promocijas pētījumā uzmanība pievērsta šādiem jautājumiem: Cik apmierināta Jūs esat ar
attiecībām ģimenē un draugu starpā?; Cik svarīgas Jums ir ciešas attiecības ar ģimeni un
draugiem? un Cik svarīgi Jums ir darīt kaut ko ārpus mājas kopā ar citiem cilvēkiem?
Grupas vides aptauja šo sociālās piederības struktūrkomponentu promocijas darbā
atspoguļo ar apgalvojumu: Mūsu grupas dalībnieki labprāt piedalītos kopīgos pasākumos arī
ārpus nodarbībām.
3. Izpratne par to, ka šajā grupā mani ietver, ciena, novērtē noteikta ar trīs
instrumentiem: personīgo ieguvumu indeksu, vispārējās veselības aptauju-12 (turpmāk –
VVA-12) un dzīves kvalitātes aptauju.
Personīgo ieguvumu indekss (skat. 4. pielikumu) rāda sociālās piederības
struktūrkomponentu, ko noskaidro ar jautājumiem: Vai Jums ir sajūta, ka cilvēki nodarbību
grupā Jūs pazīst?; Cik bieži Jūs izejat no mājām kopā ar draugiem vai apmeklējat kādus
pasākumus?

VVA-12 (skat. 8. pielikumu) ir pieejama latviešu valodā (Cekule et al., 2006).
Respondenti, atbildot uz 12 jautājumiem, rosināti novērtēt savu pašsajūtu un dzīvi pēdējo 2–
3 nedēļu laikā. VVA-12 tiek plaši lietota visā pasaulē psiholoģiskās slodzes, pārslodzes,
vispārējā garīgā stāvokļa noteikšanai (Goldberg & Hillier, 1979), kā arī psihiskas labklājības
noteikšanai (Goldberg & Williams, 1988). Promocijas pētījumā šim aspektam uzmanība
pievērsta ar jautājumu: Vai Jūs jūtat, ka esat nozīmīga apkārtējās sabiedrības daļa?
Dzīves kvalitātes aptauja (skat. 5. pielikumu) rāda sociālās piederības
struktūrkomponentu, ko noskaidro ar jautājumiem: Vai sociālās situācijās Jūs dažreiz jūtaties
lieka?; Vai Jūs bieži apmeklējat izklaides pasākumus savā sociālajā grupā?; Vai Jūs aktīvi
piedalāties šajos izklaides pasākumos?
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Balstoties uz sociālās piederības struktūrkomponentiem, izraudzītajām aptaujām, kas
ietver jautājumus par kādu no struktūrkomponentiem, izveidots sociālās piederības jautājumu
apkopojums no dažādām aptaujām, kas raksturo katru struktūrkomponentu un ir saistīts ar
fiziskajām aktivitātēm (skat. 7. tab.).
7. tabula
Sociālās piederības struktūrkomponentu raksturojošie jautājumi
Struktūrkomponents

Saistības izjūta

Savstarpējo attiecību
uztvere

Apgalvojums/Jautājums
Man šī grupa ir viena no svarīgākajām sociālajām
grupām, pie kurām es piederu
Vai Jūs jūtaties kā sabiedrības daļa? Vai Jums ir
piederības izjūta kādai grupai, komandai u. c.

Personīgo ieguvumu
indekss

Vai Jūs esat apmierināta ar nodarbību grupu, kurā
esat iesaistījusies?

Dzīves kvalitātes
aptauja

Vai Jūsu ģimenes locekļi palīdz Jums justies kā
pilnvērtīgam ģimenes loceklim?
Cik apmierināta Jūs esat ar piederību nodarbību
grupai?
Cik apmierināta Jūs esat ar attiecībām ģimenē un
draugu starpā?

Dzīves kvalitātes
aptauja
Personīgās
labklājības indekss
Vispusīgā dzīves
kvalitātes aptaujas
A skala
Vispusīgā dzīves
kvalitātes aptaujas
A skala
Vispusīgā dzīves
kvalitātes aptaujas
A skala
Grupas vides aptauja

Cik svarīgas Jums ir ciešas attiecības ar ģimeni un
draugiem?
Cik svarīgi Jums ir darīt kaut ko ārpus mājas kopā
ar citiem cilvēkiem?

Izpratne par to, ka šajā
grupā mani ietver,
ciena, vērtē

Aptaujas
nosaukums
Grupas vides aptauja

Mūsu grupas dalībnieki labprāt piedalītos kopīgos
pasākumos arī ārpus nodarbībām
Vai Jums ir sajūta, ka cilvēki nodarbību grupā
pazīst Jūs?
Cik bieži Jūs izejat no mājas kopā ar draugiem vai
apmeklējat kādus pasākumus?
Vai jūs jūtat, ka esat nozīmīga apkārtējas
sabiedrības daļa
Vai sociālās situācijās Jūs dažreiz jūtaties lieka?
Vai bieži Jūs apmeklējat izklaides pasākumus savā
sociālajā grupā?
Vai Jūs aktīvi piedalāties šajos izklaides
pasākumos?

Personīgo ieguvumu
indekss
Personīgo ieguvumu
indekss
Vispārējās veselības
aptauja-12
Dzīves kvalitātes
aptauja
Dzīves kvalitātes
aptauja
Dzīves kvalitātes
aptauja

Fizisko aktivitāšu daudzuma novērtēšanai izmantota IPAQ (skat. 7. pielikumu) (Craig
et al., 2003). Latvijā šī aptauja adaptēta 2010. gadā, lai noteiktu respondenta fiziskās
aktivitātes līmeni (Kaupuzs & Larins, 2010); aptauja ir atbilstoša promocijas pētījumā
izvirzītajam mērķim. Instruments ir validizēts ar kritēriju metodi vairākos pētījumos un
adaptēts 19 valstīs. Darbā izmantots aptaujas īsais variants (7 jautājumi) latviešu valodā
(Kaupuzs & Larins, 2010). Aptaujas īsā versija izstrādāta un pārbaudīta, nosakot fizisko
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aktivitāšu līmeni pieaugušajiem (vecumā no 15 līdz 69 gadiem), kur respondenti, atsaucoties
uz atmiņu, norādīja, cik daudz pēdējo 7 dienu laikā viņi ir veikuši augstas vai mērenas
intensitātes fiziskās aktivitātes, cik daudz laika viņi pavadījuši, ejot kājām vismaz 10 minūtes.
Lai iegūtu kopējo fiziskās aktivitātes līmeni, jāsummē kopā iešanas, mērenas intensitātes
fiziskās aktivitātes un augstas intensitātes fiziskās aktivitātes ilgums (minūtēs) un biežums
(dienās). Atbildēs uz jautājumiem norādīts aktivitātēm veltītais laiks minūtēs un stundās.
Datu analīzē izmantots šāds fizisko aktivitāšu iedalījums:
1) augstas intensitātes aktivitātes – 8 METs, aptaujā tiek aprakstīta kā, piemēram,
smagumu celšana, zemes rakšana, aerobika vai ātra riteņbraukšana,
2) mērenas intensitātes aktivitātes – 4 METs, piemēram, vieglu priekšmetu pārvietošana,
braukšana ar velosipēdu mierīgā tempā vai logu mazgāšana,
3) iešana kājām – 3,3 METs.
(MET – metaboliskais ekvivalents: MET definē kā bazālās vielmaiņas lielumu miera
stāvoklī, kas ir aptuveni 3,5 ml O2/kg/min. (Jette et al., 1990).)
Balstoties uz aptaujā izstrādāto metodoloģiju, respondenšu fiziskā aktivitāte iedalīta
trīs kategorijās (skat. 8. tabulu 83. lp.).
Atbilstoši datu apstrādes protokolam, aptaujas ar iztrūkstošiem rezultātiem vai
gadījumā, ja kopējais aktivitāšu apjoms pārsniedz 16 stundas dienā, netiek iekļautas
turpmākai analīzei. Ja kādā no aktivitātēm tiek uzrādīts laiks, kas pārsniedz 3 stundas,
apstrādājot rezultātus, dati tiek pārkodēti līdz 180 min. Kā mazkustīguma indikators anketā ir
iekļauts jautājums par kopējo laiku, kas pavadīts sēžot.
2.2.3.2. Daļēji strukturētā intervija
Par interviju sauc vadīto un kontrolēto vārdu apmaiņu (Ritchie & Lewis, 2003;
Gillham, 2000), kur viena persona (intervētājs) uzdod jautājumus otrajai personai
(respondentam), kas sagatavoti tā, lai iegūtu informāciju, kura saistīta ar pētījuma problēmām
un kuras rezultāts ir atkarīgs no intervētāja komunikācijas prasmes (Clough & Nutbrown,
2007).
Interviju lietošana paredz visai detalizētas informācijas ieguvi, kuras laikā var gūt arī
informāciju par respondenta attieksmi, izturēšanos, noskaņojumu utt.
Daļēji strukturētā intervija ir veidota tā, lai būtu viegla abpusējai komunikācijai.
Vairums jautājumu formulēti, lai sagaidītu brīvas atbildes, kas samazina respondenta
noskaņošanu noteiktu atbilžu sniegšanai, un būtu iespējams uzdot papildjautājumus, ja
nepieciešama detalizētāka informācija. Daļēji strukturētā intervija ir diezgan līdzīga
nestrukturētajai intervijai, tomēr nodrošina objektīvākas un saskanīgākas informācijas ieguvi,
kas atvieglo informācijas tālāku apstrādi (klasificēšanu, kodēšanu un analīzi).
Daļēji strukturētā intervija izmantota, lai noteiktu respondentes subjektīvo dzīvesveida
raksturojumu, uzvedību un paradumus kopš bērnības un nākotnē, viņas vajadzības, intereses
un vērtības fitnesā, kas parāda investīcijas fiziskajā kapitālā un tā izaugsmes nepieciešamību,
sociālo piederību un tās nepieciešamību. Stāstījuma laikā respondente netiek pārtraukta.
Galvenais uzdevums katrai respondentei – brīvā formā izstāstīt pēc iespējas vairāk. Ja
nepieciešams, tiek uzdoti papildu jautājumi, kas ļauj precizēt neskaidrus apgalvojumus, jūtas,
domas vai uzvedību. Daļēji strukturētās intervijas jautājumi izstrādāti, balstoties uz fiziskā
kapitāla struktūrkomponenta investīcijas ķermenī sastāvdaļām, kā veselīga dzīvesveida
īstenošana, kas ietver fiziskās aktivitātes, veselīga uztura lietošanu, citas sociālās darbības
sabiedrībā. Nosakot respondentes dzīvesveida subjektīvo raksturojumu kopš bērnības līdz
pieaugušo vecumam un tuvākā laika prognozi, ir iespējams noteikt viņas attieksmi pret savu
fizisko kapitālu un tā veicināšanas nepieciešamību, kā arī apzināt ietekmējošos un traucējošos
faktorus ikdienas dzīvē.
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8. tabula
Respondenšu fiziskās aktivitātes kategorijas
(International Physical Activity Inquire IPAQ Cultural adaptation,
http://www.ipaq.ki.se/cultural.htm)
Kategorija
1. kategorija –
zema fiziskā aktivitāte

Fiziskās aktivitātes
raksturojums
Nepietiekama

2. kategorija –
vidēja fiziskā aktivitāte

Minimālā

3. kategorija –
augstā fiziskā aktivitāte

Veselību veicinoša

Fiziskās aktivitātes
raksturojuma atšifrējums
Ir raksturīga tiem indivīdiem,
kas neatbilst 2. un 3. kategorijas
kritērijiem vai atbilst tiem
nepietiekamā apjomā
Ir raksturīga tiem indivīdiem,
kas atbilst šādiem rādītājiem:
1) 3 vai vairāk dienu veic
augstas intensitātes fiziskās
aktivitātes vismaz
20 minūtes
vai
2) 5 vai vairāk dienu veic
mērenas fiziskās aktivitātes
un/vai staigā kājām katru
dienu vismaz 30 minūtes
3) 5 vai vairāk dienu veic
aktivitātes jebkādā
kombinācijā – pastaigas
kājām, mērenas vai augstas
intensitātes fiziskās
aktivitātes, sasniedzot
vismaz 600 MET
minūtes/nedēļā
1) augstas intensitātes fiziskās
aktivitātes vismaz 3 reizes
nedēļā (vismaz 1500 MET
minūtes/nedēļā)
2) 7 dienas jebkādas
kombinācijas slodze –
pastaigas kājām, mērenas vai
augstas intensitātes fiziskās
aktivitātes, sasniedzot
vismaz 3000 MET
minūtes/nedēļā

Daļēji strukturētā intervija pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas
iekļauti šādi temati:
1) fiziskās aktivitātes pieredze dzīves laikā, sākot no bērnības, skolas un jaunības laika līdz
pašreizējam brīdim – tas palīdz noteikt respondentes dzīvesveida raksturojumu kopš
bērnības un uzvedības raksturojumu ģimenē, kas var būt ietekmējošs faktors veselīga
dzīvesveida ievērošanai šobrīd;
2) fiziskās aktivitātes nozīme dzīvē – tas raksturo respondentes zināšanas par savu fizisko
kapitālu un tā izaugsmes nepieciešamību, palīdz noteikt viņas vajadzības, intereses un
vērtības, paradumus un uzvedības raksturojumu, respondentes pašuztveri un
pašizpausmi;
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3) fiziskās aktivitātes ietekme uz dzīvi, kā tā mainās – tas raksturo respondentes izpratni
par veselību, fizisko aktivitāšu mērķi, cilvēka vēlmi saglabāt individualitāti un iegūt
sociālo piederību;
4) prognoze tuvākajiem 5 gadiem, kāda respondente vēlas kļūt, ko vēlas mainīt, vai plāno
nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm – tas ļauj saprast respondentes uzskatus par
nepieciešamību veicināt veselīga dzīvesveida uzvedību un paradumus, veicinot savu
fizisko kapitālu, sniedz ieskatu viņas zināšanās par fiziskā kapitāla izaugsmes
nepieciešamību un sava fiziskā kapitāla uztveri.
Daļēji strukturētajā intervijā pēc fiziskā kapitāla izaugsmes modeļa izmantošanas
iekļauti šādi temati:
1) fiziskās aktivitātes pieredze pēdējā pusgadā laikā – dzīvesveida izmaiņu rādītājs;
2) iegūtā rezultāta novērtējums – respondentes subjektīvais vērtējums, cik daudz viņai
izdevies ieguldīt sevī, ko jaunu izdevies uzzināt, vai tas, ko viņa ieguvusi un uzzinājusi,
ietekmē viņu, vai palīdz ikdienā, uzlabojot savu dzīvesveidu, kas konkrēti uzlabots
respondentes dzīvesveidā utt.;
3) fiziskās aktivitātes nozīme respondentes dzīvē pašlaik un turpmāk – zināšanas par savu
fizisko kapitālu un tā izaugsmes nepieciešamību, kas konkrēti ir mainījies pēc fiziskā
kapitāla izaugsmes modeļa izmantošanas;
4) pieredzes raksturojumu nodarbību grupā, ko respondente uzskata par savu nodarbību
grupu;
5) vai pārbaudes modeļa izmantošanas laikā ļāva respondentei vairāk uzzināt par sevi un
savu organismu;
6) vai respondente vēlētos kaut ko mainīt fitnesa nodarbību procesa organizācijā.
Daļēji strukturētās intervijas temati formulēti tā, lai atklātu respondentes attieksmi pret
promocijas pētījuma procesu, izmaiņas viņas dzīvesveidā kā fiziskā kapitāla
struktūrkomponentā, noteiktu sociālās piederības izmaiņu ietekmi uz fiziskā kapitāla
veicināšanu un attieksmi pret to.
2.2.4. EUROFIT testi
Lai respondentēm fitnesa procesā noteiktu fiziskā kapitāla objektīvo radītāju fiziskā
veselība, ko raksturo uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība, izmantota standartizēta
metode – EUROFIT testi pieaugušajiem, kas ietver
motorās gatavības testus,
kardiorespiratorās slodzes testu un antropometriju (EUROFIT for adults – Assessment of
health related fitness, 1995). EUROFIT testi ir zinātniski pamatota, plaši lietota metode sporta
medicīnā, ar kuras palīdzību nosaka iedzīvotāju, tostarp bērnu un jauniešu, fizisko attīstību,
fizisko sagatavotību un organisma funkcionālās spējas. Standartizētu, vienotu EUROFIT
metodes testu rezultātu apkopošana nodrošina iespēju regulāri iegūt jaunākos datus par bērnu,
jauniešu un pieaugušo fiziskās sagatavotības līmeni, darbspēju un tās attīstības tendencēm,
kas ir viens no nozīmīgākajiem rādītājiem darba tirgū, kā arī veikt datu salīdzinājumu ar citām
Eiropas valstīm. EUROFIT testus veic atbilstoši likumos un normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām (skat. 12. pielikumu).
2.2.4.1. Motorās gatavības testi
Motorās gatavības testi sastāv no 9 posmiem: (1) ķermeņa līdzsvara noteikšanas tests –
flamingo tests; (2) roku kustību ātruma noteikšanas tests – uzsitieni uz plāksnes; (3) lokanības
noteikšanas tests – sēdēt un sniegties; (4) pleca locītavas kustību amplitūdas noteikšanas
tests – pleca abdukcija; (5) gūžas locītavas kustību amplitūdas noteikšanas tests – gūžas
abdukcija; (6) eksplozīvā spēka noteikšanas tests – vertikāls lēciens; (7) statiskā spēka
noteikšanas tests – rokas tvēriens; (8) ķermeņa spēka noteikšanas tests – ķermeņa augšdaļas
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pacelšana uz augšu un (9) funkcionālā spēka noteikšanas tests – kāriens ar saliektām rokām.
EUROFIT testēšana notiek laboratorijā (Fiziskās veselības, sporta medicīnas un rehabilitācijas
centrā), speciāli aprīkotā kabinetā, lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības sniegšanu, sporta
ārsta uzraudzībā, individuāli katrai respondentei. EUROFIT testus veic medicīnas māsa.
Flamingo testa tehnoloģijas apraksts: ķermeņa līdzsvara noteikšanai respondente veic
līdzsvara noturēšanu uz vienas kājas, balansējot ar brīvo kāju un rokām. Līdzsvars jānotur
30 sekundes. Katru reizi, kad līdzsvars tiek zaudēts – ar brīvo kāju skarta grīda, tests tiek
pārtraukts un hronometrs – apstādināts. Pēc katra pārtraukuma testu turpina līdz 30 sekundēm.
Māsa saskaita, cik reižu respondente 30 sekunžu laikā atsāk testa veikšanu. Rezultātu –
mēģinājumu skaitu 30 sekundēs – ieraksta EUROFIT testu rezultātu veidlapā. Testu veic tikai
vienu reizi.
Testa uzsitieni uz plāksnes tehnoloģijas apraksts: roku kustību ātruma noteikšanai
nepieciešams hronometrs un respondentes augumam piemērots galds (galda virsma atrodas
nabas līmenī), uz kura novietota ierīce ar 2 piestiprinātiem kaučuka diskiem, katrs 20 cm
diametrā. Attālums starp disku centriem ir 80 cm. Starp diskiem tieši centrā novietota 10 x
20 cm liela taisnstūra plāksne. Respondente nostājas pie galda, kājas plecu platumā, uzliek
kreiso (kreiļiem – labo) roku uz taisnstūra plāksnes galda centrā. Pamata jeb atbalsta roka
nekustīgi paliek uz šīs plāksnes visu testa laiku. Labo (kreiļiem – kreiso) roku uzliek krustām
pāri atbalsta rokai uz pretējās puses diska. Respondente pārvieto labo (kreiļiem – kreiso) roku
uz priekšu un atpakaļ pāri atbalsta rokai starp abiem diskiem, cik ātri iespējams. Rokai katru
reizi precīzi jāskar disks. Respondentei dod signālu sākt! un ieslēdz hronometru. Hronometru
aptur, kad pretējās puses disks skarts 25 reizes. Ja tests veikts neprecīzi, to var atkārtot pēc
nelielas atpūtas. Rezultātu – laiku (sekundes desmitdaļas), kurā respondente veic pilnus 25
ciklus, ieraksta EUROFIT testu rezultātu veidlapā.
Testa sēdēt un sniegties tehnoloģijas apraksts: lokanības noteikšanai ir nepieciešama
speciāli izgatavota kaste, kuras garums ir 35 cm, platums – 45 cm, augstums – 32 cm.
Augšējās plates izmēri: garums 55 cm, platums 45 cm. Šī augšējā plate, pret kuru atspiež
kājas, stiepjas 25 cm pāri vertikālajai malai. Augšējās plates vidū ir iezīmēta skala no 0 līdz
50 cm. Respondente apsēžas uz grīdas ar taisnam kājām, tās pieliekot pie kastes malas, roku
pirkstu galus uzliek uz kastes augšējās plates malas, noliecas, lēnām un pakāpeniski
sniedzoties ar roku pirkstu galiem iespējami tālu uz priekšu pa kastes augšējo plati, uz neilgu
laiku notur rokas šādā stāvoklī – vistālākajā pozīcijā, kuru var aizsniegt. Testu var veikt divas
reizes. Labāko rezultātu – attālumu (centimetros), ko respondente spēj aizsniegt ar pirkstu
galiem, nolasa un ieraksta EUROFIT testu rezultātu veidlapā.
Testa noliekšanās uz sāniem tehnoloģijas apraksts: lokanības noteikšanai respondente
nostājas ērtā pozā pie sienas, piespiežot lāpstiņas un krustu rajonu pie sienas, papēžus var
nedaudz attālināt no sienas, rokas novietotas gar sāniem, un, respondentei esot šādā stāvoklī,
māsa atzīmē uz augšstilba horizontālu līniju vidējā pirksta gala līmenī. Tad respondente,
saglabājot kontaktu ar sienu, noliecas uz labo pusi, slidinot roku pa kājas ārējo pusi virzienā
uz leju, cik tālu vien iespējams, uz neilgu laiku notur roku šādā stāvoklī – vistālākajā pozīcijā,
kuru var aizsniegt. Šādā stāvoklī māsa atzīmē uz augšstilba horizontālu līniju vidējā pirksta
gala līmenī. Respondente ieņem sākuma stāvokli, bet māsa izmēra attālumu starp abām
horizontālajām līnijām. Respondente noliecas uz kreiso pusi, un tests tiek atkārtots identiski.
Māsa aprēķina vidējo noliekšanās rādītāju, saskaitot abus iepriekš izmērītos rezultātus un
dalot summu ar 2. Iegūto vidējo noliekšanās skaitli ieraksta EUROFIT testu rezultātu
veidlapā, atzīmējot arī starpību starp labo un kreiso pusi – papildu informācijai.
Pleca locītavas kustību amplitūdas noteikšanas testa pleca abdukcija tehnoloģijas
apraksts: respondente apsēžas uz krēsla, atbalstot muguras jostas daļu pret krēsla vertikālo
balstu, galvu tur taisni, rokas novieto brīvi gar sāniem, roku īkšķi vērsti uz priekšpusi. Māsa
lūdz respondentei lēnām celt labo roku frontālā plaknē virzienā uz galvu un mugurpusi līdz
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maksimāli paceltai pozīcijai, uz neilgu laiku noturot roku šādā stāvoklī – vistālākajā pozīcijā,
kuru var sasniegt. Testu atkārto ar kreiso roku. Testu var veikt divas reizes. Labāko rezultātu
(grādos) katrā pusē, ko respondente spēj sasniegt, ieraksta EUROFIT testu rezultātu veidlapā.
Gūžas locītavas kustību amplitūdas noteikšanas testa gūžas abdukcija tehnoloģijas
apraksts: respondente nostājas ērtā pozā pie sienas, piespiežot lāpstiņas un krustu rajonu pie
sienas, papēžus var nedaudz attālināt no sienas, lēnām ceļ labo kāju frontālā plaknē virzienā
uz augšu līdz maksimāli paceltai pozīcijai, uz neilgu laiku noturot kāju šādā stāvoklī –
vistālākajā pozīcijā, kuru var sasniegt. Testu atkārto ar kreiso kāju. Testu var veikt divas
reizes. Labāko rezultātu (grādos) katrā pusē, ko respondente spēj sasniegt, ieraksta EUROFIT
testu rezultātu veidlapā.
Testa vertikāls lēciens tehnoloģijas apraksts: eksplozīvā spēka noteikšanai respondente
uzliek jostu uz vidukļa, māsa piestiprina mērlenti respondentei pie jostas, tās brīvais gals
novietots zem mērplāksnes, kas atrodas uz grīdas. Respondente ar taisnām kājām nostājas uz
mērplāksnes, kājas plecu platumā, ievēzējas un lec, vertikāli atgrūžoties no vietas, cik augstu
iespējams, un, piezemējoties ar abām kājām, paliek stāvus uz vietas. Māsa nolasa attālumu
centimetros uz mērlentes pie mērplāksnes malas, aprēķina rezultātu, nosakot starpību starp
mērlentes rādījumiem pirms lēciena un pēc tā. Rādītāju ieraksta EUROFIT testu rezultātu
veidlapā.
Testa rokas tvēriens tehnoloģijas apraksts: statiskā spēka noteikšanai respondente
paņem taisnā rokā dinamometru, un, turot to atstatus no ķermeņa, spēcīgi, pakāpeniski un
nepārtraukti spiež vismaz 2 sekundes. Testu veic 2 reizes ar katru roku. Labāko rezultātu –
plaukstas muskulatūras spēku kilogramos un abu roku summu – ieraksta EUROFIT testu
rezultātu veidlapā.
Piecēlienu testa tehnoloģijas apraksts: ķermeņa spēka jeb vēdera preses muskulatūras
izturības noteikšanai respondente apguļas uz muguras uz vingrošanas paklāja, ceļgali saliekti
90 grādu leņķī, papēži un pēdas piespiesti paklājam, taisnas rokas novietotas uz augšstilbiem.
Respondente veic 5 piecēlienus, ar roku pirkstiem aizsniedzot ceļu locītavas un atgriežoties
sākuma stāvoklī. Respondente veic nākamos 5 piecēlienus, turot rokas sakrustotas uz krūtīm
un ar elkoņiem aizsniedzot augšstilbus, katru reizi atgriežoties sākuma stāvoklī. Respondente
izpilda pēdējos 5 piecēlienus, turot rokas pie deniņiem un ar elkoņiem aizsniedzot augšstilbus,
katru reizi atgriežoties sākuma stāvoklī. Rezultātu – izpildījuma laiku un faktu, vai veikti visi
piecēlieni, ieraksta EUROFIT testu rezultātu veidlapā.
Testa kāriens ar saliektām rokām tehnoloģijas apraksts: funkcionālā spēka jeb roku un
plecu muskulatūras izturības noteikšanai respondente nostājas zem stieņa, plaukstas novieto
uz stieņa apakšējā tvērienā plecu platumā. Respondente pievelkas pie stieņa tā, lai zods būtu
virs stieņa (zodu drīkst atbalstīt pret to) un šādā pozīcijā noturas pēc iespējas ilgāk. Testu veic
tikai vienu reizi. Rezultātu – laiku, cik ilgi respondente spēj noturēties kārienā ar saliektām
rokām – ieraksta EUROFIT testu rezultātu veidlapā. Testēšanas aprakstu un procedūru skat.:
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/datu-bazes/rstniecb-izmantojamo-medicnisko-tehnoloiju-datubze/32-sporta-medicinas-mediciniskie-pakalpojumi/EUROFIT-metode
2.2.4.2. Kardiorespiratorās slodzes tests
Kardiorespiratorās sistēmas darbspēja noteikta, izmantojot kardiorespiratorās slodzes
testu ar izelpas gāzu analīzi, izmantojot kardiopulmonālo diagnostikas iekārtu Master Screen
CPX (VIASYS Healthcare GMBH, Vācija). Šī funkcionālās diagnostikas testa laikā kompleksi
konstatēta un novērtēta sirds, asinsvadu un elpošanas sistēmas darbība miera laikā, slodzes
apstākļos un atjaunošanās laikā pēc slodzes. Testa laikā papildu reģistrēta respondentes
uzrādītā darbspēja. Slodzes testi veikti laboratorijā (Fiziskās veselības, sporta medicīnas un
rehabilitācijas centrā), speciāli aprīkotā kabinetā, lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības
sniegšanu. Slodzes tests veikts sporta ārsta uzraudzībā un tas sastāv no vairākām fāzēm, kuru
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ilgumu nosaka sporta ārsts, ņemot vērā cilvēka veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības
līmeni. Testā ietilpa četras fāzes: (1) miera fāze, (2) iesildīšanās fāze, (3) slodzes fāze –
pakāpeniski pieaugoša fiziskā slodze, (4) atjaunošanās fāze. Slodzes fāzē katra respondente
veica pakāpeniski pieaugošu slodzi uz veloergometra līdz spēku izsīkumam vai cita traucējoša
iemesla parādīšanās brīdim. Slodzes intensitāte, sākot slodzes fāzi, noteikta arī individuāli,
vēlāk palielinot katru minūti par 10 W. Slodzes fāzes ilgums atkarīgs no respondentes fiziskās
sagatavotības līmeņa.
2.2.4.3. Antropometrija
Antropometrija ir viena no antropoloģijas pētījumu pamatmetodēm, kas saistīta ar
dažādiem cilvēka auguma un ķermeņa proporcijas mērījumiem. Īpaši to izmanto pētījumos
par cilvēka fizisko attīstību un konstitucionālajām īpatnībām (Тегако & Марфина, 2003).
Antropometriskos mērījumos stingri jāievēro instrukcijas par attiecīgās pazīmes
noteikšanu. Mērījumus izdara ar speciāliem instrumentiem, orientējoties pēc noteiktiem, t. s.
antropometriskajiem punktiem, kas parasti ir kaulu izaugumi, izciļņi, pauguri u. c. caur
mīkstajiem audiem sataustāmas vietas. Ar antropometrijas palīdzību nosaka iedzīvotāju
vispārējo veselības stāvokli, fizisko attīstību, ārējās vides, darba u. c. faktoru ietekmi uz
cilvēka attīstību.
Promocijas pētījumā noteikti tādi antropometriskie rādītāji kā augums, ķermeņa masa,
ādas tauku kroku biezums (uz vēdera, rokas, muguras) ar kalipometru palīdzību, apkārtmērs
(viduklim, gurniem, augšdelmam, augšstilbam), ķermeņa masas indekss, kā arī vidukļa un
gurnu apkārtmēra attiecība. Antropometriju veic sporta ārsts laboratorijā (Fiziskās veselības,
sporta medicīnas un rehabilitācijas centrā).
2.2.5. Bioimpedances metode
Ķermeņa kompozīcijas noteikšanai promocijas pētījumā izmantota bioimpedances
metode no pēdas uz pēdu, izmantojot ķermeņa iekšējās struktūras analizatoru Tanita SC330
(Japāna, 89/336/EC; kompānija Tanita to ir patentējusi kā svēršanas metodi 1946. gadā) (skat.
23. attēlu un 9. pielikumu).

23. attēls. Ķermeņa kompozīcijas analizators Tanita SC330 (Japāna, 89/336/EC)
(Tanita instruction manual:
http://www.agenteksport.co.il/files/catalog/1377777502C02KD.pdf)

87

Caur ķermeni tiek raidīts pilnīgi nekaitīgs un nesajūtams strāvas impulss, kura
stiprums ir 500 MkA, bet frekvence – apmēram 50 Hz. Muskuļu audi brīvi vada strāvu, jo
satur šķidrumu, bet taukaudi strāvu vada sliktāk. Taukaudu elektriskā pretestība ir tas, ko
nosaka analizators. Svēršanas kļūdas varbūtība ir ± 2 %.
Promocijas pētījumā noteikti tādi ķermeņa kompozīcijas rādītāji kā kopējais ūdens
daudzums, kopējais ūdens daudzums %, muskuļu masa, kaulu masa, metaboliskais vecums,
viscerālo tauku daudzums, ķermeņa masas indekss, ideālā ķermeņa masa, aptaukošanās
pakāpe, ķermeņa tauku vēlamais daudzums un fiziskās aktivitātes līmenis kā fiziskās
veselības objektīvie radītāji.
Ūdens ir ķermeņa liesās masas galvenais komponents. Ķermeņa liesā masa tiek iegūta,
no kopējā svara atņemot ķermeņa tauku masu. Apmēram 60 % no ķermeņa svara veido ūdens,
tādējādi ūdens ir galvenais komponents jebkuras dzīvās būtnes organismā, un tas ir
nepieciešams mūsu dzīvības uzturēšanai. Sievietes organismā (tur parasti ir vairāk taukaudu,
salīdzinot ar vīrieša organismu) ūdens procentuālais īpatsvars ir apmēram 45–60 %, savukārt
vīriešu organismā tas ir apmēram 55–60 %. Ūdens īpatsvars ir lielāks bērnībā (dzimšanas
laikā tas ir 70–77 %) un samazinās ar vecumu (veciem cilvēkiem tas ir 45–55 %) vai
palielinoties tauku noslāņojumiem.
Tādējādi, lai novērtētu ķermeņa kompozīcijas attīstību, ir jāņem vērā šādi fakti:
1) svara samazināšanās pati par sevi kopā ar nemainīgu vai pat palielinātu ķermeņa tauku
procentuālo īpatsvaru parāda, ka ķermenis ir tikai zaudējis ūdeni;
2) svara palielināšanās kopā ar samazinātu vai nemainīgu ķermeņa tauku procentuālo
īpatsvaru parāda vērtīgās muskuļu masas pieaugumu;
3) kad vienlaikus samazinās ķermeņa masa un tauku procentuālais īpatsvars, bet muskuļu
masa paliek nemainīga, tas nozīmē, ka uzturs un fiziskā aktivitāte ir pareiza. Kad ir liels
tauku procentuālais īpatsvars vai samazināta muskuļu masa, ķermeņa ūdens
procentuālais īpatsvars vienmēr ir pārāk zems.
Tauku procentuālais īpatsvars dzimumiem ir atšķirīgs. Būtiskie tauki ir nepieciešami,
jo tos izmanto metabolismā, taču aptaukošanās – ne. Ķermeņa tauku vidējais procentuālais
daudzums ir atkarīgs no vecuma un dzimuma. Sievietēm tas ir aptuveni 21–32 %. Viscerālie
tauki aptver iekšējos orgānus. Ja viscerālo tauku līmenis ir augsts, pastāv risks, ka var
paaugstināties arteriālais asinsspiediens, kā arī attīstīties sirds slimības un diabēts.
Muskuļi ir skeleta motors, kas, pateicoties saraušanās laikā atdotajai enerģijai, ļauj
mums pārvietoties, kustināt galvu, ķermeni, augšējās un apakšējās ekstremitātes, kā arī vadīt
šīs kustības. Svari norāda skeleta muskulatūras procentuālo īpatsvaru cilvēka ķermenī. Vidēji
40 % no ķermeņa svara dod skeleta muskulatūra. Parasti šī procentuālā vērtība var
palielināties sportistiem, sevišķi – ilgstošu fizisko aktivitāšu rezultātā. Ja tiek veiktas mērenas
intensitātes un ikdienas fiziskās aktivitātes, šī procentuālā vērtība parasti palielinās, taču lēni.
Muskulatūras procentuālais īpatsvars samazinās ar vecumu (pēc 40 gadu vecuma).
Muskuļu masas palielināšanās pastiprina vielmaiņu. Tas, savukārt, izraisa lieko tauku
nogulsnējumu sadegšanu, uzlabo pašsajūtu un veselības stāvokli. Analizators dod iespēju
konstatēt šīs izmaiņas, vai arī, ja tādu nav, spriest, kā palielināma fiziskā slodze vai maināms
vingrojumu komplekss.
Metaboliskais vecums ir tas vecums gados, kādam atbilst bazālās vielmaiņas lielums.
Piemēram, 35 gadus vecai sievietei, ja viņas metaboliskais vecums ir 45 gadi, būtu
nepieciešams rūpēties par savu veselību, palielināt fizisko aktivitāšu līmeni, sekot līdzi savam
uzturam un uzņemtā ūdens daudzumam ikdienā, būtu vēlams atteikties no cukura, alkohola un
tabakas izstrādājumiem.
Bazālās vielmaiņas intensitāte (turpmāk – BMR) ir minimālais kaloriju daudzums, kas
nepieciešams cilvēka ķermeņa izdzīvošanai, t. i., spējai veikt tādas pamatfunkcijas kā
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asinsriti, elpošanu, gremošanu, ķermeņa temperatūras saglabāšanu. Bazālās vielmaiņas
lielums pieaugušajiem ir no 1200 līdz 1800 kkal. BMR vērtību ietekmē dažādi faktori:
1) vecums – palielinoties vecumam, samazinās muskuļu masa un tādējādi – arī BMR,
2) dzimums – BMR vērtība ir lielāka vīriešiem testosterona un lielākas muskuļu masas dēļ,
3) garums – BMR vērtība ir lielāka gariem un slaidiem cilvēkiem,
4) ķermeņa kompozīcija – palielinoties muskuļu masai, palielinās BMR, palielinoties tauku
masai, samazinās BMR vērtība,
5) drudzis/stress – BMR vērtība palielinās stresa vai drudža laikā,
6) uztura stāvoklis, gavēnis, slikts uzturs vai nepietiekams uzturs samazina BMR vērtību,
savukārt diēta ar augstu proteīna saturu palielina BMR vērtību,
7) klimats – ļoti augstā vai ļoti zemā vides temperatūrā palielinās BMR vērtība;
8) tiroksīns – vairogdziedzera ražots hormons, šī hormona funkciju skaitā ir vielmaiņas
regulēšana, jo vairāk tiroksīna tiek ražots, jo lielāka ir BMR vērtība.
Ņemot vērā šo informāciju, bazālās vielmaiņas lielums ļauj noteikt ķermenim
nepieciešamo kaloriju daudzumu atbilstoši cilvēka fiziskajam stāvoklim un dzīvesveidam. Jo
lielāka muskuļu masa vai intensīvāka fiziskā aktivitāte, jo vairāk kaloriju ir nepieciešams.
Šādu informāciju ir ļoti svarīgi zināt, lai optimizētu diētu vai fiziskās aktivitātes.
Palielināta fiziskā aktivitāte izraisa divu veidu sekas attiecībā uz uzturvielām:
1) fiziskās aktivitātes rezultātā tiek palielināts enerģijas patēriņš, kas jākompensē ar uztura
laikā uzņemamo enerģiju un uzturvielām;
2) fiziskās aktivitātes laikā palielinās enerģijas izmantošana organismā; šī procesa rezultātā
paaugstinās ķermeņa temperatūra, kas rada palielinātu vajadzību pēc ūdens, lai
atjaunotu ūdens zudumu un kontrolētu ķermeņa temperatūru.
Mērot ķermeņa kompozīcijas radītājus, ievērotas šādas rekomendācijas:
1) ir pagājušas trīs un vairāk stundu pēc piecelšanās,
2) ir pagājušas trīs un vairāk stundu pēc ēšanas,
3) ir pagājušās 12 stundas kopš augstas intensitātes slodzes,
4) ja bijis iespējams, veikta urinācija pirms mērījumiem.
2.2.6. Konstatējošais eksperiments
Konstatējošais eksperiments ir vienreizējs masveida vai ierobežots (nelielā grupā)
pētījums, kurā nosaka cilvēku pašreizējo stāvokli. Konstatējošais eksperiments notiek ar vienu
grupu, kura var būt relatīvi neliela (Dravnieks, 2013).
Konstatējošo eksperimentu izmanto esošo zināšanu pārbaudes nolūkos, kad rodas
nepieciešamība konstatēt noteiktu sakarību starp pedagoģisko iedarbību un rezultātu,
konstatēt noteiktus faktus (Albrehta, 1998). Organizējot konstatējošo eksperimentu, pētnieks
veic, piemēram, sagatavotības izmaiņu izpēti treniņu procesā. Šādu pētījumu nevar klasificēt
kā eksperimentu, jo standartizācija nav īstenojama. Eksperimenta rezultātus vairāk izmanto,
lai mērķtiecīgāk vadītu noteiktu procesu. Konstatējošais eksperiments ir praktiski ļoti
nozīmīgs, jo rezultāti iegūti, pētot grupu ikdienā, reālajos apstākļos, nevis radot
eksperimentam mākslīgi nepieciešamo vidi (skat. pētījuma detalizētu aprakstu tālāk –
2.3. apakšnodaļā „Pētījuma materiāli un tā organizēšana”).
2.2.7. Matemātiskā statistika
Datu analīzei izmantota SPSS 17.0, 20.0 un 22.0 datu apstrādes programma. Veikta/-s:
1) deskriptīvā statistika (vidējais aritmētiskais, biežums, summa, standartkļūdas, ticamības
intervāls α < 0.05),
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2) Kolmogorova–Smirnova testa kritērija aprēķināšana (lai noteiktu, vai dati ir
parametriski vai neparametriski); šajā testā empīriskā sadalījuma novirze no normālā
sadalījuma tiek uzskatīta par būtisku, ja nozīmīgums ir p < 0,05,
3) Spīrmena rangu korelācijas koeficienta aprēķināšana – neparametriskās statistikas
korelācijas analīzes metode, lai noteiktu dažādu mainīgo savstarpējo ciešumu,
4) Vilkoksona rangu tests – atkarīgām kopām statistiski nozīmīgu atšķirību noteikšanai;
sakarība starp mainīgajiem ir nebūtiska, ja p > 0,05 (Dravnieks, 2012).
Kvalitatīvo datu rezultāti balstīti uz statistiku, kas ļauj novērtēt pētījuma statistisko
nozīmīgumu. Kvalitatīvo datu analīze veikta ar QSR NVivo10 apstrādes datorprogrammu.
Analizējot datus, sākotnēji veikta atvērtā kodēšana. Balstoties uz to, datorprogrammā,
izmantojot uz Jaccard’s indeksu, kas pazīstams arī kā Jaccard’s līdzības koeficients (Jaccard
similarity coefficient), ko izmanto līdzību un daudzveidību izlases kopu salīdzināšanai,
izveidotas klasteru dendogrammas un veikta datu klasteru analīze.
Vēlāk, balstoties uz teorētisko analīzi, veikta aksiālā datu kodēšana un grupēšana, kā
arī datu grafiskā attēlošana (skat. 24. attēlu 91. lp.).
Pēc atvērtās intervijas kodēšanas dati tika kodēti atkārtoti, izmantojot kodēšanas
sistēmu, kas izveidota, balstoties uz teorētisko analīzi.

2.3. Pētījuma materiāli un tā organizēšana
Promocijas pētījuma organizēšanai izvēlēta gadījuma analīze, organizējot to vairākās
daļās, sadarbojoties ar vairākiem speciālistiem. Pētījuma praktiski teorētiskā daļa galvenokārt
organizēta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā sadarbībā ar Smagatlētikas, boksa un cīņas
katedru.
Gadījuma analīze ir personu, notikumu, lēmumu, periodu, projektu, likumu,
organizāciju, grupu vai citu sistēmu holistiska (daudzdimensiju) analīze ar vienu vai vairākām
metodēm (Thomas, 2011). Gadījuma analīze ir empīrisks pētījums, kas, apvienojot
kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, pēta parādības reālā kontekstā, pamatojoties uz reāliem,
faktiskiem materiāliem. Gadījuma analīze ļauj pētniekam izpētīt problēmu daudz sīkāk ar
nelielu respondentu skaitu, nekā tas būtu iespējams ar lielāku grupu kā eksperimentālajos
pētījumos. Gadījuma analīze pati par sevi nav pētīšanas metode, bet vairāk uzskatāma par
pētīšanas metožu kopumu, kas ļauj iegūt un izanalizēt informāciju un precīzāk izpētīt
problēmu.
25. attēlā (skat. 92. lp.) ir konspektīvi atspoguļoti promocijas pētījuma posmi.
I posms: 2012./2013. akadēmiskajā gadā uzsākta zinātniskās literatūras teorētiskā
analīze un fiziskā kapitāla un fitnesa jēdzienu izpēte, to struktūrkomponentu un hierarhijas
apzināšana. Izvirzīti uzdevumi mērķa sasniegšanai un formulēta pētījuma hipotēze. Noteiktas
jēdzienu definīcijas, kas promocijas pētījumā būtu izmantojamas par pamatu empīriskā
pētījuma daļai.
II posms: 2013./2014. akadēmiskajā gadā turpināta zinātniskās literatūras teorētiskā
analīze par mazkustīguma problēmu pasaulē, aptaukošanās problēmām, fizisko aktivitāšu
nepietiekamību, dzīves kvalitāti, tās sastāvdaļām un veselības jēdzienu. Lai izvēlētos
instrumentāriju turpmākā pētījuma veikšanai un noteiktu fizisko aktivitāšu saistību ar
vispārējo veselību, sociālo piederību un ķermeņa kompozīciju, kas ļautu pilnvērtīgāk
organizēt pētījuma praktisko daļu, veikts aprobācija pētījums, kuram dalībnieki izraudzīti,
izmantojot nejaušās izlases metodi (Geske & Grīnfelds, 2006). Dalībnieces pētījumam
atrastas ar sociālo tīklu Facebook un draugiem.lv starpniecību, izsludinot zinātniskā pētījuma
izlases veidošanu un procedūru. Pētījumā varēja piedalīties visas instrumentārija aprobācijas
pētījumā ieinteresētās sievietes. Aprobācijas pētījums tika veikts kvantitatīvi, lai atlasītu
instrumentāriju turpmākai gadījuma analīzei mazās grupās (2 – 4 cilvēki).
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24. attēls. Aksiālā iegūto datu kodēšanas sistēma
(izveidota, balstoties uz teorētisko analīzi)
Instrumentārija aprobācijas pētījumā noteikta:
1) saistība starp fiziskajām aktivitātēm, vispārējo veselību kā dzīves kvalitātes subjektīvo
radītāju un dzīves kvalitātes objektīvajiem radītājiem (Cuprika et al., 2014c). Šajā
pētījumā piedalījās 80 sievietes. Fizisko aktivitāšu daudzuma novērtēšanai izmantota
IPAQ anketas īsā versija (Kaupuzs & Larins, 2010). Lai izvērtētu fitnesā iesaistīto
sieviešu dzīves kvalitātes komponentu vispārēja veselība, izmantota VVA-12 (Cekule et
al, 2006), anketēšanas veidā papildu noteikti objektīvie rādītāji (skat. 1. pielikumu).
Veicot instrumentārija aprobācijas pētījumu, izvēlēts jautājumu kopums par dzīves
kvalitātes objektīvo rādītāju un sociālo aktivitāti sabiedrībā kā brīvā laika pavadīšanas
paradumu; tie ir dzīvesveida raksturotāji, kuriem ir visciešākā saistība ar fiziskajām
aktivitātēm;
2) saistība starp fiziskajām aktivitātēm, ķermeņa kompozīcijas rādītājiem un objektīvajiem
dzīves kvalitātes radītājiem (Cuprika et al., 2014b); šajā posmā no 80 izlases
dalībniecēm piedalījās 51 sieviete. Fizisko aktivitāšu daudzuma novērtēšanai izmantota
IPAQ anketas īsā versija. Lai izvērtētu fitnesā iesaistīto sieviešu ķermeņa kompozīcijas
radītājus, izmantotas bioimpedances metodes, ķermeņa analizators Tanita, objektīvie
radītāji noteikti anketēšanas veidā (skat. 1. pielikumu). Šajā pētījuma posmā noteiktā
saistība starp fizisko aktivitāšu daudzumu, veidu un ķermeņa kompozīcijas rādītājiem
ļāva izstrādāt un izvērtēt turpmākā pētījuma praktiskās daļas saturu – individuāli
piemērotu un atbilstošu katras dalībnieces izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem;
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3) saistība starp fiziskajām aktivitātēm un sociālo piederību sievietēm fitnesa procesā un
objektīvajiem dzīves kvalitātes radītājiem (Cuprika, et al., 2015a). Šajā posmā no 80
izlases dalībniecēm piedalījās 51 sieviete. Fizisko aktivitāšu daudzuma novērtēšanai
izmantota IPAQ anketas īsā versija. Lai izvērtētu fitnesā iesaistīto sieviešu sociālo
piederību, izmantotas aptaujas, no visiem jautājumiem turpmākajam pētījumam atlasot
un sagrupējot tos, kas atbilst sociālās piederības komponentiem un kuriem noteikta
saistība starp komponentu saistības izjūta un fiziskā aktivitāte, starp komponentu
savstarpējo attiecību uztvere un fiziskā aktivitāte un starp komponentu izpratne par to,
ka šajā grupā mani ietver, ciena, novērtē un fizisko aktivitāti.

25. attēls. Pārskats par pētījumu posmiem
III posms: 2014./2015. akadēmiskajā gadā no septembra līdz novembrim pilnveidoti
fiziskā kapitāla, fitnesa un sociālās piederības struktūrkomponentu un jēdzienu hierarhija,
pilnveidoti strukturālie modeļi un strukturāli funkcionālais modelis fiziskā kapitāla izaugsmei
un sociālās piederības veicināšanai fitnesā, kas turpmāk izmantots praktiski teorētiskā modeļa
izstrādei un izmantošanai.
Pirms pētījuma eksperimenta uzsākšanas, visas respondentes (n = 13), kuras piedalījās
gadījuma analīzē bija iepazīstinātas ar pētījuma mērķi un uzdevumiem, paskaidrojot, kā
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organizēts pētījums, kas tiek sagaidīts no pētījuma dalībniecēm un kas konkrēti tiks darīts
pētījuma laikā.
Laikā no 2014. gada novembra līdz decembrim uzsākts datu ieguves process pirms
praktiski teorētiskā pētījuma un pētījuma modeļa aprobācijas.
1. Aptaujas:
1) starptautiskā fizisko aktivitāšu aptauja (IPAQ),
2) sociālās piederības noteikšana – adaptēta dzīves kvalitātes aptauja,
3) objektīvo dzīves kvalitātes radītāju noteikšana – vecums, nodarbinātība, izglītības
līmenis, mājoklis, ģimenes stāvoklis, finansiālais stāvoklis, papildu – brīvā laika
pavadīšanas paradumi (skat. 1. pielikumu),
4) daļēji strukturētā intervija.
2. EUROFIT testi un bioimpedance: fiziskās sagatavotības noteikšana – ķermeņa
kompozīcijas rādītāju noteikšana, kardiorespiratorās sistēmas darbspējas noteikšana, motorās
gatavības noteikšana, antropometrisko datu noteikšana.
Promocijas darba gadījuma analīzē sākotnēji piedalījās 13 respondentes, vēlāk dažādu
individuālo iemeslu dēļ dalību turpināja 10 respondentes. Izlases veidošanu pētījumam
galvenokārt ietekmēja pieejamība. Nevarbūtīgas izlases veidošanā izmantota ērtuma metode
(Geske & Grīnfelds, 2006). Pētnieks ir bijis ieinteresēts konkrētās grupas izpētē, pielietojot
individuālizēto pieeju. Pētījuma dizains ir gadījuma analīze, kuras gaitā noskaidrots, vai
problēma vispār pastāv. Pētījumam izvēlēta konkrēta grupa, kurā esošie elementi pilnībā
iekļauti pētījumā. Pētījumā iesaistījās visas fitnesa nodarbību klientes, kuras pirms tam jau
kādu laiku bija nodarbojušās ar fiziskajām aktivitātēm individuāli, kā arī tās, kas pieteikušās
nodarbībām neilgu laiku pirms pētījuma. Nelielu respondenšu skaitu var izskaidrot ar to, ka
organizējot fitnesa nodarbības individuāli un mazās grupās, pielietojot individuālo pieeju,
ņemot vērā katra klienta vajadzības, intereses un vērtības, pedagoģiski novērojot katru un
analizējot no vairākiem skatpunktiem nebija iespējas organizēt kvalitatīvu pētījumu ar lielāku
cilvēku skaitu, kas būtu pieejams darbojoties ar lielām grupām fitnesā, kur ir atšķirīgs treniņu
process un saturs.
Pētījuma laikā respondentes tika sadalītas mazajās grupās (2–4 cilvēki), balstoties uz
pieejamo fizisko aktivitāšu nodarbību laiku (laiks, diena, dienu skaits). Organizējot pētījumu,
grupu komplektēšanā maksimāli ņemti vērā iegūtie dati. Pētījuma laikā respondentēm bija
iespēja apmeklēt arī citas pētījuma grupas, ja viņas netika uz nodarbību savā ierastajā laikā.
Eksperimenta ilgums bija 6 mēneši, neskaitot datu iegūšanu pirms pētījuma un pēc tā.
No 2014. gada decembra līdz 2015. gada maijam veikts praktiski teorētiskais pētījums.
Praktiskās nodarbības – fiziskās aktivitātes fitnesā – organizētas Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā katru nedēļu mazajās grupās. Pārsvarā respondentes apmeklēja nodarbības vismaz
2 reizes nedēļā, tomēr, ņemot vērā situāciju, apmeklējumu biežums dažām respondentēm
katru mēnesi bija atšķirīgs. Fizisko aktivitāšu laikā tika veikta novērošana, uzmanību
pievēršot tādiem faktoriem kā pašsajūtas subjektīvs novērtējums, grupas vide kā respondenšu
savstarpējās komunikācijas raksturojums, respondenšu emocionāls stāvoklis un reakcija uz
slodzi (piemēram, dusmas, asaras, smiekli, arī verbālās izpausmes). Balstoties uz
atgriezenisko saiti, treniņu procesa plānojums modificēts atbilstoši konkrētajai situācijai.
Papildu fiziskajām nodarbībām visām respondentēm kopā organizētas teorētiskas
interaktīvās lekcijas un izbraukuma pasākumi 2 reizes mēnesī pa sestdienām. Papildu
nodarbības organizētas ar mērķi paplašināt pētījuma dalībnieču zināšanas par fiziskā kapitāla
veicināšanas procesa nepieciešamību un veselīga dzīvesveida īstenošanu, kā arī nodarbības
vērstas uz sociālās piederības veicināšanu grupā.
Lekcijās pieaicināti sporta, psiholoģijas, uztura un skaistuma speciālisti. Aplūkotas
vairākas teorētisko, interaktīvo un izbraukuma pasākumu tēmas.
- Meistarklase par sava imidža veidošanu, sejas un matu kopšanu ikdienā.
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Psihologa lekcija par sava paštēla analīzi, uzlabošanu un iemīlēšanu.
Pasākums „Ķermeņa rituāls” – pirts procedūra harmonijai un atpūtai.
Psihologa meistarklase par emocijām un to kontrolēšanu vai pieņemšanu.
Personības izaugsmes speciālistu meistarklase par mērķa izvirzīšanu un sasniegšanu.
Skaistumkopšanas diena – holistiskā ķermeņa kopšana, sevis iemīlēšana.
Nometne – 3 dienas kopā pie jūras, fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, pastaigas, veselīgs
uzturs, kustību rotaļas, stafetes un pārrunas pie ugunskura.
- Aktīvās pauzes darba laikā, ikdienas fiziskās aktivitātes, aktīvas brīvā laika pavadīšanas
iespējas kopā ar ģimeni.
- Pareizs uzturs un tā lietošana ikdienā, interaktīvās lekcijas ar receptēm, gatavošanu,
pārtikas testēšanu, mājas uzdevumiem.
- Sievietes anatomija un fiziskās aktivitātes.
- Prieka hormoni un fiziskās aktivitātes.
- Fitness un sieviete.
IV posms: 2015. gada jūnijā uzsākts datu ieguves process pēc fiziskā kapitāla
izaugsmes modeļa izmantošanas. Datu ieguvei ar mērķi novērtēt dinamiku un izmaiņas
atkārtoti veikti jau iepriekš nosauktie mērījumi.
1. Aptaujas:
1) IPAQ,
2) sociālās piederības noteikšana – adaptēta dzīves kvalitātes aptauja,
3) objektīvo dzīves kvalitātes radītāju noteikšana – vecums, nodarbinātība, izglītības
līmenis, mājoklis, ģimenes stāvoklis, finansiālais stāvoklis, papildu – brīvā laika
pavadīšanas paradumi,
4) daļēji strukturētā intervija.
2. EUROFIT testi un bioimpedance: fiziskās sagatavotības noteikšana – ķermeņa
kompozīcijas rādītāju noteikšana, kardiorespiratorās sistēmas darbspējas noteikšana, motorās
gatavības noteikšana, antropometrisko datu noteikšana.
Iegūtie dati pēc modeļa izmantošanas ļauj izvērtēt rādītāju dinamiku un izmaiņas
pētījuma dalībnieču dzīvesveidā, kas turpmāk noderīgas rekomendāciju izstrādei fiziskā
kapitāla sekmēšanai fitnesā.
V posms: no 2015. gada jūlija līdz novembrim veikta datu apkopošana un analīze,
rekomendāciju izstrāde fiziskā kapitāla izaugsmei un sociālās piederības veicināšanai fitnesā.
Promocijas pētījuma izstrādes procesu veido 5 posmi; III–V promocijas pētījuma
posms ir atspoguļots promocijas darba III daļā.
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3. FIZISKĀ KAPITĀLA VEICINĀŠANAS MODEĻA
LIETDERĪGUMA IZVĒRTĒŠANA
VESELĪGA DZĪVESVEIDA ĪSTENOŠANĀ
Šajā promocijas pētījuma daļā fitness tiek izprasts kā veselīga dzīvesveida īstenošana,
kas ietver veselīga uztura lietošanu, veselību veicinošas fiziskās aktivitātes u. c. sociālās
darbības sabiedrībā, kas nekaitē veselībai.

3.1. Fiziskā kapitāla struktūrkomponentu un rādītāju izvērtējums
pirms modeļa izmantošanas
Lai izstrādātu fiziskā kapitāla veicināšanas modeli sievietēm fitnesā, viens no
promocijas darba uzdevumiem ir izpētīt dzīvesveidu kā investīcijas fiziskajā kapitālā, sieviešu
vajadzības fitnesā, intereses un vērtības, izvērtēt fiziskās sagatavotības komponentus, kā
kardiorespiratorās spējas, motoro gatavību, antropometriskos rādītājus, ķermeņa kompozīcijas
rādītājus, kā arī sociālo piederību kā dzīves kvalitātes komponentu sievietēm fitnesā.
Uzdevums izvirzīts, lai sākotnēji noteiktu fiziskā kapitāla rādītājus struktūrkomponentiem
investīcijas ķermenī un ķermeņa maiņas vērtība.
Izanalizējot literatūras avotus par fiziskā kapitāla un fitnesa būtību un to hierarhiju,
noteikts, ka fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana ietver veselību veicinošu uzvedību un
paradumus, t. i., veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, veselīga uztura lietošanu u. c.
veselībai nekaitīgas sociālās darbības sabiedrībā. Fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana ir
fiziskā kapitāla struktūrkomponents investīcijas ķermenī, kas ietekmē katra cilvēka fizisko
veselību. Balstoties uz teorētisko analīzi, fiziskā veselība, kuru raksturo uz veselību orientēta
fiziskā sagatavotība, ir fiziskā kapitāla struktūrkomponenta ķermeņa maiņas vērtība
sastāvdaļa, kas ļauj objektīvi izvērtēt katras sievietes investīcijas viņas ķermenī.
3.1.1. Dzīvesveids
Lai noteiktu respondenšu dzīvesveida rādītājus, kā fizisko aktivitāšu veids un
daudzums pēdējo 7 dienu laikā, izmantota IPAQ (starptautiskā fizisko aktivitāšu aptauja) īsā
versija latviešu valodā (skat. 9. tabulu 96. lp. un 10. tabulu 97. lp.; FA – fiziskā aktivitāte).
Papildus noteikti respondenšu brīvā laika pavadīšanas paradumi pēdējā mēneša laikā, traktējot
tos kā citas sociālās darbības sabiedrībā (skat. 11. tabulu un 12. tabulu 98. lp.), kas raksturo
respondentes uzvedību ikdienā un ļauj izvērtēt, cik viņa ir sociāli aktīva. Sākotnēji pētījumā
piedalījās 13 respondentes (29 +/- 4,7 gadi), no kurām ar augstāko izglītību – 60 %, dzīvo
savā īpašumā – 25 %, nodarbinātas – 75 %, apmierinātas ar finansiālo situāciju – 67,5 %, ir
attiecības – 36,3 %, ir precētas un ir bērns – 23,8 %, nav attiecību – 21,3 %. Vēlāk pētījumā
turpināja piedalīties 10 respondentes.
Izvērtējot respondenšu fizisko aktivitāšu veidu un daudzumu pirms fiziskā kapitāla
veicināšanas modeļa izmantošanas, var secināt, ka 4 respondentēm no 10 ir augsta līmeņa
fiziskā aktivitāte, kas, balstoties uz literatūru, ir veselību veicinoša (vairāk nekā 1500 MET),
3 respondentēm fiziskās aktivitātes līmenis ir virs vidējā (vairāk nekā 600 MET), kas ir
gandrīz veselību veicinošs, tomēr minimālais fizisko aktivitāšu daudzums, 1 respondentei ir
nepietiekama fiziskā aktivitāte un 2 respondentēm fiziskās aktivitātes līmenis ir virs augstākā.
Izvērtējot sieviešu grupas fizisko aktivitāšu veidu, var secināt, ka pārsvarā ir gan augstas
intensitātes, gan mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes, tomēr 3 respondentes no
10 nepārvietojas kājām vispār (skat. 10. tabulu).
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Fizisko aktivitāšu skaits pēdējo 7 dienu laikā pirms modeļa izmantošanas (balstoties uz IPAQ aptauju)
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9. tabula

Ņemot vērā respondenšu ikdienas specifiku, var minēt tādus iemeslus iešanai kā iešana
kājām uz darbu un no darba (3 respondente), iešana kājām uz darba tikšanās vietām
(1 respondente), pastaigas ar suni (1 respondente), iešana kājām uz treniņu (1 respondente).
Respondentes, kuras nepārvietojas kājām, pārsvarā par iemeslu min mašīnu vai faktu, ka nav
kur iet kājām. Visām respondentēm ir sēdošs darbs, kas izskaidro, kāpēc ikdienā ļoti daudz
laika tiek pavadīts sēžot.
10. tabula
Fizisko aktivitāšu skaits pēdējo 7 dienu laikā – vidējais rādītājs grupā pirms modeļa
izmantošanas (balstoties uz IPAQ aptauju)
Fiziskās aktivitātes (FA) veids
Augstas intensitātes FA – dienu skaits
Augstas intensitātes FA – minūtēs kopā
Mērenas intensitātes FA – dienu skaits
Mērenas intensitātes FA – minūtēs kopā
Iet kājām – dienu skaits
Iet kājām – minūtēs kopā
Pavada laiku sēžot (dienā) – minūtēs/stundās

Vidējais radītājs grupā
2 ± 1,3
57 ± 33
2 ± 1,5
54 ± 39
3,5 ± 2,5
18,5 ± 18,5
462 ± 109

Respondentes veic augstas intensitātes fiziskās aktivitātes 2 ± 1,3 dienas nedēļā, 57 ±
33 minūtes, mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes respondentes veic vidēji 2 ± 1,5 dienas
nedēļā, 54 ± 39 minūtes vienā reizē. Respondentes vidēji iet kājām 3,5 ± 2,5 dienas nedēļā,
18,5 ± 18,5 minūtes neapstājoties. Tomēr sēžot respondentes katru dienu vidēji pavada 462 ±
109 minūtes. Saskaitot grupai fizisko aktivitāšu indeksu, var secināt, ka grupas fiziskās
aktivitātes līmenis ir augsts, kas ir veselību veicinošs. Vidēji respondentes gandrīz vienādi
veic gan augstas, gan mērenas fiziskās aktivitātes, tomēr fizisko aktivitāšu raksturs ir
organizēts – tās notiek trenera vadībā, ļoti maz ir tādu fizisko aktivitāšu, ko respondentes veic
patstāvīgi ārpus nodarbību zāles. Respondenšu grupa vidēji ļoti maz iet kājām un diezgan
daudz laika pavada sēžot, kas ir mazkustīguma radītājs.
Ņemot vērā, ka konkrētais aptaujas veids parāda fiziskās aktivitātes tikai pēdējo
7 dienu laikā, papildus noteikti brīvā laika pavadīšanas paradumi un fizisko aktivitāšu
daudzums mēneša laikā (skat. 11. tabulu 98. lp.).
Citu sociālo darbību noteikšanā promocijas praktiskajā pētījumā vēl piedalījās
respondentes A11, A12 un A13. Vēlāk viņas pētījumā vairs nepiedalījās, jo A13 nevarēja tikt
galā ar apgrūtinošo atbildības izjūtu, lai disciplinētu sevi un regulāri apmeklētu nodarbības un
pārbaudes, A11 privātās dzīves dēļ netika galā ar savu emocionālo stāvokli un aizbrauca uz
Indiju, A12 iestājās grūtniecība, un ārsts aizliedza nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.
Izanalizējot citas sociālās darbības sabiedrībā, var secināt, ka respondentes ir sociāli
aktīvas, viņas pavada laiku ārpus mājas, komunicē ar draugiem, paziņām un kaimiņiem,
apmeklē kafejnīcas vai bārus, ēd ārpus mājas, dažreiz apmeklē kino (skat. 12. tabulu 98. lp.).
Papildus nosakot fizisko aktivitāšu daudzumu mēneša laikā, var secināt, ka vidēji
respondentes nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm 9 ± 3 reizes mēnesī. Respondentes diezgan
bieži – 12 ± 2,5 reizes – ēd ārpus mājām, kas saistīts ar pusdienām darba dienas laikā, un
diezgan bieži – 8 ± 2,6 reizes – apmeklē bāru vai kafejnīcu.
Tomēr konkrētā aptaujas daļa pilnvērtīgi neatspoguļo informāciju par to, vai sociālās
darbības ir vai nav kaitīgas veselībai un vai tās var tikt pieskaitāmas pie veselīga dzīvesveida
uzvedības un paradumiem. Tieši tāpēc, lai noteiktu, vai respondentes ikdienā mājās vai, ēdot
ārpus mājas, lieto veselīgu uzturu, vai, apmeklējot kafejnīcu vai bāru, nelieto alkoholiskos
dzērienus un tabakas izstrādājumus, promocijas pētījumā veikta daļēji strukturētā intervija.
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11. tabula
Citas sociālās darbības sabiedrībā pirms modeļa izmantošanas
(reižu skaits pēdējā mēneša laikā)

Resp.

Vecums

A1
A2
A3
A11
A4
A5
A6
A7
A12
A8
A9
A10
A13

21
31
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35
31
29
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25
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26
35
29
38

FA
skaits
Kafejnīcas/ Sarunas ar
pēdējā
bāra
kaimiņiem/
mēneša apmeklējums
paziņām
laikā
6
2
30
9
5
30
10
12
15
12
30
30
12
8
30
8
5
0
8
5
30
12
6
8
10
2
10
8
8
0
6
2
30
9
5
30
10
12
15

Ēdienreize
Draugu/
Kino
ārpus
paziņu
apmeklējums
mājām
apmeklējums
3
7
12
30
8
15
8
8
20
8
3
7
12

0
2
1
0
1
1
1
1
3
0
0
2
1

30
1
5
15
0
5
0
4
15
0
30
1
5

12. tabula
Sociālās aktivitātes veids/brīvā laika pavadīšanas paradumi mēneša laikā
pirms modeļa izmantošanas
Aktivitātes veids
FA skaits pēdējā mēneša laikā
Kafejnīcas/bāra apmeklējums
Sarunas ar kaimiņiem/paziņām
Ēdienreize ārpus mājām
Kino apmeklējums
Draugu/paziņu apmeklējums

Vidējais rādītājs grupā
9 ± 3 reizes
8 ± 2,6 reizes
18 ± 4,1 reizes
12 ± 2,5 reizes
1 ± 0,2 reizes
7 ± 3 reizes

3.1.2. Vajadzības, intereses un vērtības
Saskaņā ar zinātnisko literatūru, fiziskā kapitāla veicināšanai nepieciešams ņemt vērā
katras sievietes vajadzības, intereses un vērtības konkrētajā laika periodā, lai izstrādātais
fiziskā kapitāla veicināšanas modelis fitnesā būtu atbilstošs tam, ko sievietes zina un sagaida,
lai tajā būtu ietvertas tādas aktivitātes, kādās sieviete ir ieinteresēta, un lai veicinātu
izglītošanas procesu patīkamā atmosfērā atbilstoši katras sievietes vērtību sistēmai. Ievērojot
visus šos aspektus, ir iespēja sievietēm veidot pozitīvu pieredzi, veicināt sociālo piederību
grupai kā dzīves kvalitātes komponentu un uzlabot fiziskā kapitāla veicināšanas procesu.
Daļēji strukturētā intervija tika izmantota, lai noteiktu respondenšu subjektīvo
dzīvesveida raksturojumu, uzvedību un paradumus kopš bērnības un nākotnē, respondentes
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vajadzības, intereses un vērtības fitnesā, kas parāda zināšanas par viņu fizisko kapitālu, tā
izaugsmes nepieciešamību, sociālo piederību un tās nepieciešamību.
Daļēji strukturēto interviju veido šādi temati:
5) fiziskās aktivitātes pieredze dzīves laikā, sākot no bērnības, skolas un jaunības laika līdz
pašreizējam brīdim,
6) fiziskās aktivitātes nozīme dzīvē,
7) fiziskās aktivitātes ietekme uz dzīvi, kā tā mainās,
8) prognoze tuvākajiem 5 gadiem, kāda sieviete vēlas kļūt, ko vēlas mainīt, vai plāno
nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.
Ja bija nepieciešams, respondentei uzdoti papildu precizējoši jautājumi, tomēr
stāstījuma laikā viņa netika pārtraukta, kas ļāva brīvi izpausties un runāt par to, ko uzskata par
svarīgāko, atbildot uz jautājumu.
Sākotnēji respondenšu atbildes tika kodētas atvērti, pamatojoties uz izteikumiem.
Balstoties uz to, ar programmatūras NviVo10 palīdzību tika izveidoti respondentu klasteri
(skat. 30. attēlu 102. lp.). Balstoties uz kodu biežumu, intervijās var redzēt svarīgākas
tendences grupā, kas saistītas ar fiziskajām aktivitātēm un respondenšu dzīvesveidu dzīves
gaitā (skat. 26. attēlu).

26. attēls. Respondenšu kodu biežuma grafisks attēlojums
pēc atvērtās interviju kodēšanas pirms modeļa izmantošanas
Visbiežāk minētie kodi intervijās sākumā ir aktīva bērnība un sporta zāles
apmeklējums, kas norāda, ka respondentes ir bijušas aktīvas bērnībā un vairākām
respondentēm ir sporta zāles apmeklēšanas pieredze dzīves laikā. Vairākas respondentes
uzsver, ka fiziskās aktivitātes viņām ir nepieciešamas emocionālā stāvokļa uzlabošanai un
fiziskajai labsajūtai. Tāpat vairākas respondentes norāda, ka fiziskās aktivitātes viņām
nepieciešamas, lai uzlabotu izskatu, lai iegūtu slaidu figūru un lai būtu drošības izjūta par sevi
un apkārtējo vidi. Dažas respondentes uzskata, ka rezultāts nodarbībās ir atkarīgs no trenera.
Dažas min faktu, ka fiziskās aktivitātes uzlabo viņu pašpārliecinātību un nodrošina sociālo
kontaktu. Dažas atceras, ka viņām ir bijis pārtraukums fiziskajās aktivitātēs, un vairākas min
faktu, ka nožēlo nodarbību pārtraukšanu.
Vēlāk veikta aksiālā kodēšana, balstoties uz teorētisko analīzi un izstrādāto aksiālās
kodēšanas kodu sistēmu, grupējot vajadzības, intereses, vērtības un dzīvesveida radītājus
atbilstoši struktūrkomponentiem.
Pēc respondenšu viedokļa, fiziskās aktivitātes apmierina viņu fizioloģiskās vajadzības:
būt veselai (61 %), izskatīties labi (46 %); vajadzību pēc drošības: justies droši (38 %);
vajadzību pēc sociālās piederības/mīlestības: būt sociāli piederīgai (15 %); vajadzību pēc
cieņas/atzīšanas: būt atzītai (38 %); vajadzību pēc pašīstenošanās: pašīstenoties (15 %) (skat.
27. attēlu 100. lp.).
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Izanalizējot iegūto informāciju par sieviešu vajadzībām fitnesā, var secināt, ka
konkrētajā grupā pastāv tendence – fiziskās aktivitātes galvenais mērķis ir ārējā izskata
uzlabošana. Kods izskatīties labi nosaukts visbiežāk – 30 reizes, tomēr būt veselai
respondentēm arī ir svarīgi, kas interviju laikā atkārtots 27 reizes. Vismazāk reižu minēta
sociālā piederība kā vajadzība, ko respondente apmierina ar fizisko aktivitāšu palīdzību, kas
var būt saistīts ar to, ka pārsvarā visas sievietes ir sociāli aktīvas ikdienā, viņām ir ģimenes un
draugi, tieši tāpēc tas nav primārais uzdevums – būt piederīgai konkrētajai sociālai grupai.
Saskaņā ar A. Maslova teoriju (Maslow, 1943), cilvēks pāriet uz citu vajadzības līmeni tikai
tad, kad apmierinātas iepriekšējo līmeņu vajadzības. Tieši tāpēc var secināt, ka respondentes,
būdamas neapmierinātas ar savu ķermeni un veselības stāvokli, nepāriet uz citu vajadzību
apmierināšanu.
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27. attēls. Vajadzību kodu biežums sievietēm fitnesā pirms modeļa izmantošanas
Analizējot intervijas, noteikts, ka respondentēm konkrētajā grupā ir sociālās intereses,
kas vērstas uz ārējo komunikāciju un izpaužas kā interese un cieņa pret citiem cilvēkiem
grupā, un interese par darbībām sevis uzlabošanai (skat. 28. attēlu 101. lp.).
Interese, kas vērsta uz ārējo komunikāciju, uz apkārtējiem cilvēkiem, minēta 9 reizes,
piemēram, 2 respondentēm patīk citu sieviešu sadarbība, 1 respondentei patīk komandu sporta
veidi, 3 respondentēm patīk vingrošana profesionāļu uzraudzībā, 2 respondentēm patīk vīriešu
uzmanība, 1 respondentei patīk sacensība ar citiem cilvēkiem, patīk būt labākai nekā citas.
Interese, kas vērsta uz sevis uzlabošanu un ieguldījumiem sevī, arī minēta 9 reizes,
piemēram, 2 respondentēm patīk izjust muskuļu sāpes pēc fiziskajām aktivitātēm, patīk
nogurums, 2 respondentēm patīk individuālās nodarbības, 3 respondentēm patīk būt fiziski
aktīvām, 1 respondentei patīk daudz un garšīgi ēst, 1 respondentei patīk labi izskatīties,
2 respondentēm – labi justies, 1 respondentei – joga un 2 respondentēm – āra aktivitātes.
Subsociālās intereses, kā neiecietība un necieņa pret citiem cilvēkiem vai
suprasociālās intereses, kā saistība ar Visumu, intervijās netika konstatētas.
Analizējot sieviešu vērtības fitnesā un kodējot tās atbilstoši Š. Švarca (Schwartz 1992)
vērtību sistēmai, noteiktas tādas vērtības kā pašstiprināšana un atvērtība pārmaiņām (skat.
29. attēlu 101. lp.).
Pašstiprināšanas vērtības, kas motivē cilvēku īstenot savas personīgās intereses:
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1) sasniegumu vērtības, kas fitnesā izpaužas kā augstas ambīcijas mērķa sasniegšanā,
kvalificēta, kompetenta trenera zināšanu izmantošana mērķa sasniegšanā, centība sava
mērķa sasniegšanā treniņu laikā un ārpus tiem, citu cilvēku motivēšana, sava mērķa
apzināšana un mērķtiecīga tiekšanās uz to, gatavība darboties un virzīties uz mērķi;
intervijā 4 respondentēm minēts faktors trenera zināšanu līmenis rezultātu sasniegšanai
un 6 respondentēm – spēja sasniegt to, ko vēlas, disciplinējot sevi;
2) hedonisma vērtības, kas fitnesā izpaužas kā komforts, priecīgas, jautras un interesantas
nodarbības, fiziskās aktivitātes kā brīvā laika pavadīšanas veids, fitness kompānijas pēc,
jaunu draugu iegūšana, patīkama komunikācija nodarbību laikā, fiziskās aktivitātes kā
bauda, nevis piespiedu kārtā, nevēlēšanas pārvārēt grūtības, emociju apmierināšana
nodarbību laikā, kas intervijā 5 respondentēm minēts kā faktors pozitīvisms,
dzīvespriecīgums nodarbības laikā un pēc nodarbības un 7 respondentēm – emocionāla
stabilitāte.
Profesionāļu
uzraudzība

Dzīvais
(Sociālā)
(9)
Sadarbība
ar citām
Vīriešu
uzmanība

Āra
aktivitātes

Interese

Garšīgs
ēdiens

Sacensība ar
citām
Komanda

Laba
pašsajūta

Nedzīvais
(9)
Muskuļu
sāpes pēc
slodzes

28. attēls. Intereses sievietēm fitnesā, kas noteiktas
pirms modeļa izmantošanas

29. attēls. Vērtību kodu biežums sievietēm fitnesā
pirms modeļa izmantošanas
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Joga
Individuālās
nodarbības
Fiziskā
aktivitāte
Labs izskats

Pašrealizācijas vērtības, kas fitnesā izpaužas kā radošums, veidojot savu dzīvesveidu,
kurā iekļautas organizētas un patstāvīgas fiziskās aktivitātes, pareizs uzturs, brīvība un
neatkarība savā rīcībā, neraugoties uz citiem, kuriem nav rakstura pilnveidot sevi (piemēram,
ģimenes locekļi, kuri nevēlas dzīvot veselīgi), ziņkārība treniņu procesā, jaunu zināšanu
apguve, teorētisko lekciju apmeklēšana, jaunas informācijas meklēšana, savu mērķu izvēle un
apzināšanās, vēlme būt pieņemtai veselīga dzīves veida sabiedrībā, intervijā 3 respondentēm
minēts kā faktors veselība, 6 respondentēm – ģimene un tās motivācija, 5 respondentēm –
aktīvs dzīvesveids un 4 respondentēm – skaists ķermenis.
Papildu vajadzībām, interesēm un vērtībām noteikti komponenti saskaņā ar veselīgu
dzīvesveidu kā fiziskā kapitāla struktūrkomponentu, un, balstoties uz daļēji strukturētajās
intervijās sniegto informāciju, izveidoti respondenšu klasteri (skat. 30. attēlu).

Pasīva
bērnība un
pusaudžu
vecums
Neregulāru
fizisko
aktivitāšu
pieredze

Aktīva
bērnība un
vāja
motivācija
pašlaik

30. attēls. Klasteri, kas izveidoti, balstoties uz respondentu atbilžu kodu līdzību
pirms modeļa izmantošanas
Kopumā promocijas pētījuma sākumā analizēti 3 lielie klasteri. Atbilstoši kopīgajiem
aspektiem katrā klasterī izveidoti klasteru nosaukumi: 1) pasīva bērnība un pusaudžu vecums;
2) neregulāru fizisko aktivitāšu pieredze; 3) aktīva bērnība un vāja motivācija pašlaik. Katrs
klasteris detalizēti aplūkots atsevišķi, analizējot katras respondentes atbildes intervijas laikā.
Analizējot pirmo klasteri abām respondentēm noteiktas fizioloģiskā vajadzība būt
veselai, 1 respondentei – izskatīties labi, abām respondentēm noteikta vajadzība pēc
drošības – justies droši, vajadzības pēc cieņas/atzīšanas – būt atzītai, 1 respondentei noteikta
vajadzība pēc piederības/mīlestības – būt piederīgai un 1 respondentei vajadzība pēc sevis
aktualizēšanās – pašīstenoties (skat. 13. tabulu 103. lp.).
Analizējot klastera vajadzības, var secināt, ka respondente A8 visvairāk runā par
fizioloģiskajām vajadzībām (10,39 %), tas pats arī respondentei A6 – fizioloģiskās vajadzības
sarunā aizņem visvairāk laika (11 %). Spriežot pēc sarunas ilguma, nākamā svarīgākā
vajadzība respondentei A8 ir vajadzība būt atzītai (9 %), savukārt, respondentei A6 tā ir
vajadzība justies droši (9 %), bet vajadzība būt atzītai respondentes A6 sarunā aizņem tikai
4 %. Šajā klasterī atšķirīgās vajadzības ir vajadzība pašīstenoties, kas respondentei A8 veido
6 % no sarunas, un vajadzība būt piederīgai, kas respondentei A6 veido 5 % no intervijas
laika.
102

13. tabula
Klastera pasīva bērnība un pusaudža vecums vajadzību kodi un
procentuālais saturs no kopējā intervijas laika pirms modeļa izmantošanas
Vajadzības (A8)

Vajadzības (A6)

Būt veselai (7 %)
Agrāk es nesapratu, ka FA ļauj uzlabot ne tikai
fizisko sagatavotību, bet uzlabo manu pašsajūtu
kopumā
Justies droši (8 %)
Vēl kādu laiku atpakaļ es baidījos, ka nevarēšu
kaut ko izdarīt, ko domās pārējie, kautrējos,
tagad jūtos drošāka
Būt atzītai (9 %)
Pateicoties FA, esmu kļuvusi pašpārliecinātāka
nekā agrāk
Pašīstenoties (6 %)
FA ļauj attīstīties, lai spētu uzturēt sarunu ar
zinošiem cilvēkiem sportā
Izskatīties labi (3,39 %)
Turpmāk es redzu sevi kā slaidu, tievu, skaistu
sievieti

Būt veselai (11 %)
Pateicoties FA, es jūtos daudz labāk, mazāk
slimoju
Justies droši (9 %)
Dažreiz es nejūtos droši citu cilvēku klātbūtnē, it
īpaši FA laikā, tagad, pateicoties nodarbībām, es
jūtos drošāka
Būt atzītai (4 %)
Bieži man grūti kaut ko izdarīt, jo domāju, ko
domās pārējie, FA ļauj man kļūt
pašpārliecinātākai
Būt piederīgai (5 %)
Bieži es jūtos atstumta, pateicoties nodarbībām ar
meitenēm, man tādas sajūtas ir retāk

Analizējot klastera intereses, respondentei A8 tika noteiktas sociālās intereses, kas
vērstas uz sevis attīstīšanu. Respondentes A6 intereses sākotnēji netika noteiktas (skat.
14. tabulu).
14. tabula
Klasterī pasīva bērnība un pusaudža vecums sākotnēji konstatētās intereses pirms
modeļa izmantošanas
Intereses (A8)

Intereses (A6)

Bērnībā un pusaudžu vecumā nebija atbalsta no
ģimenes un nebija teikts, ka ir jānodarbojas ar
FA, bija zīme no ārsta, neapmeklēju sportu skolā
un arī vēlāk
Nožēloju, ka agrāk nebiju tik fiziski aktīva, nebija
motivācijas no ģimenes, neuzskatīju to par
interesantu, mani bērni tā nedarīs
Fiziskā aktivitāte
Patīk būt un just sevi fiziski aktīvai
Muskuļu sāpes kā rezultāts
Man ļoti patīk izjust muskuļu sāpes pēc FA, tad
zini, ka kaut kas tika darīts, lai sasniegtu savu
mērķi

Man ļoti nepatika FA, man bija zīme no ārsta, es
neapmeklēju sportu ne skolā, ne dārziņā, tikai
tagad saprotu, ka man tas pietrūkst tagad un
sekas ir lielas, tikai tagad par to nožēloju .., arī
no ģimenes nebija stimula

Analizējot klasteri pasīva bērnība un pusaudža gadi var secināt, ka abām
respondentēm nebija stimula vai atbalsta no ģimenes nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm,
tas nebija pieņemts ģimenē dažādu iemeslu dēļ. Analizējot teikto, secināms, ka abas
respondentes nožēlo fizisko aktivitāšu trūkumu bērnībā un pusaudžu vecumā. Pašlaik
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respondentei A8 konstatējama noteikta interese, kas vērsta uz sevis attīstīšanu – muskuļu
sāpes kā rezultāts un fiziskā aktivitāte kā interese būt fiziski aktīvai šobrīd.
Analizējot vērtības šajā klasterī, var secināt, ka abām respondentēm ir nosakāmas
pašstiprināšanas vērtības un atvērtība pārmaiņām kā vērtība (skat. 15. tabulu 104. lp.).
Abām respondentēm noteikta vērtība ģimene un tās motivācija, pašrealizācijas vērtība
atvērtība pārmaiņām, kas ir saistīta ar to, ka respondentēm tās pietrūkst, tā netika iegūta
bērnībā un arī vēlāk, kas šobrīd ir traucējošs faktors pašrealizācijas procesā. Tomēr
respondentes ir atvērtas pārmaiņām, gatavas turpmākai rīcībai, gatavas mainīt ģimenes
tradīcijas un tālāk motivēt savus bērnus būt fiziski aktīviem.
15. tabula
Klasterī pasīva bērnība un pusaudža vecums sākotnēji konstatētās vērtības
pirms modeļa izmantošanas
Vajadzības (A8)
Pašrealizācijas vērtības
- Ģimene un tās motivācija
FA man dod tādas zināšanas, ka es spēju motivēt
savu ģimeni būt fiziski aktīviem, es spēšu audzināt
savus bērnus, izmantojot savu fantāziju, iesaistot
tos FA, kas netika darīts ar mani. Ģimenes
motivācija ir ļoti svarīga lieta izaugsmes procesā

Hedonisma vērtības
- Emocionāla stabilitāte
Pateicoties FA, es spēju būt mierīgāka, tikt galā
ar emocijām, tas ir tik forši
- Pozitīvisms, dzīvesprieks nodarbības laikā un
pēc nodarbības
Es ļoti novērtēju to, ka, pateicoties nodarbībām,
es kļūstu dzīvespriecīgāka un pozitīvāka
Sasniegumu vērtības
- Spēja sasniegt to, ko vēlas, disciplinējot sevi
Pateicoties disciplīnai nodarbībā, es varu daudz
ko sasniegt ikdienā

Vajadzības (A6)
Pašrealizācijas vērtības
- Ģimene un tās motivācija
Manā ģimenē FA netika uzskatītas par vajadzīgu,
man nebija tādas nepieciešamības to darīt .., es to
nožēloju tagad, jo neattīstīju sevi
Es novērtēju to, ko FA dos manai ģimenei,
pateicoties FA, es kļūstu drošāka
Es ļoti vēlos ģimeni un bērnus .. tas ir galvenais
mērķis
Svarīgi, lai ģimene tevi atbalsta attīstīšanās laikā
Hedonisma vērtības
- Emocionāla stabilitāte
Esmu ļoti emocionāla, FA ļauj man iemācīties
kontrolēt savas emocijas
Pēc FA es jūtos daudz mierīgāka, tas man palīdz
komunikācijā

Kā otrā vērtību grupa abām respondentēm tika noteikta pašstiprināšanas vērtību grupas
hedonisma vērtība emocionālā stabilitāte, ko minēja abas respondentes, ka fiziskās aktivitātes
palīdz stabilizēt emocionālo stāvokli un viņas to novērtē. 1 respondentei noteikta hedonisma
vērtība pozitīvisms – dzīvesprieks nodarbības laikā un pēc nodarbības, kas norāda, ka
respondentei ir ļoti svarīga apkārtējā atmosfēra un to, kā viņa mainās fizisko aktivitāšu
iedarbības rezultātā. 1 respondentei noteikta pašstiprināšanas vērtību grupas sasniegumu
vērtība spēja sasniegt to, ko vēlas, disciplinējot sevi, kur minēts, ka disciplīna nodarbību laikā
palīdz to darīt arī ikdienā, palīdz sasniegt arī citus mērķus un gūt panākumus.
Apkopojot iegūtos rezultātus attiecībā uz vajadzībām, interesēm un vērtībām klasterī
pasīva bērnība un pusaudža vecums un apvienojot tos ar dzīvesveida paradumiem, par kuriem
iegūta informācija intervijas un anketēšanas laikā, var secināt, ka respondentēm pastāv
vairākas kopīgas pazīmes (skat. 16. tabulu 105. lp.).
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Izanalizējot klastera pasīva bērnība un pusaudža vecums vajadzības, intereses un
vērtības, secināms, ka noteiktas trīs vienādas vajadzības: būt veselai, justies droši un būt
atzītai. Kopīgas intereses klasterī netika konstatētas.
16. tabula
Vajadzības, intereses, vērtības un dzīvesveids
klasterī pasīva bērnība un pusaudža vecums pirms modeļa izmantošanas
Respondente A8
Vajadzības
Būt veselai (7 %)
Justies droši (8 %)
Būt atzītai (9 %)
Labi izskatīties (3,39 %)
Pašīstenoties (6 %)
Intereses
FA
Muskuļu sāpes kā rezultāts
Vērtības
Ģimene un tās motivācija
Emocionāla stabilitāte
Spēja sasniegt to, ko vēlas, disciplinējot sevi
Pozitīvisms, dzīvesprieks nodarbības laikā un
pēc tās
FA līmenis
Pēdējā mēnesī – 8 reizes
Augstas intensitātes FA – veselību veicinoša
Augstas intensitātes FA (4 x nedēļā) – 90 min.
Mērenas intensitātes FA (1 x nedēļā) – 30 min.
Iet kājām – 0 min.
Pavada sēžot – 420 min.
Pasīva bērnība
Pasīvs pusaudža un jaunības laiks
Uztura paradumi
Nelieto veselīgu uzturu
Lieto alkoholu (visās brīvdienās)
Smēķē

Respondente A6
Vajadzības
Būt veselai (11 %)
Justies droši (9 %)
Būt atzītai (4 %)
Būt piederīgai (5 %)
Intereses
Intervijas laikā netika noteiktas
Vērtības
Ģimene un tās motivācija
Emocionāla stabilitāte

FA līmenis
Pēdējā mēnesī – 8 reizes
Nepietiekama FA
Augstas intensitātes FA – nav
Mērenas intensitātes FA (2 x nedēļā) –
60 min.
Iet kājām – 0 min.
Pavada sēžot – 420 min.
Pasīva bērnība
Pasīvs pusaudža un jaunības laiks
Uztura paradumi
Nelieto veselīgu uzturu
Lieto alkoholu (pasākumos)
Nesmēķē

Abām respondentēm noteiktas vienādas vērtības ģimene un tās motivācija un
emocionālā stabilitāte. Abas respondentes pēdējā mēneša laikā ir nodarbojušās ar fiziskajām
aktivitātēm 8 reizes nedēļā, tomēr to intensitāte ir atšķirīga. Respondentei A8 ir augsts fizisko
aktivitāšu līmenis, kas saistīts ar augstu intensitāti nodarbību laikā; respondentei A6 ir
nepietiekams fizisko aktivitāšu līmenis, kas saistīts ar to, ka viņa trenējas nesen un, salīdzinot
ar respondenti A8, fiziskā sagatavotība ir zemāka. Analizējot respondenšu dzīvesveidu ārpus
nodarbībām, var secināt, ka abas, dienā sēžot, pavada 420 minūtes, kas ir 7 stundas, un
ikdienā nestaigā kājām, kas norāda uz mazkustīgumu ārpus nodarbību zāles. Abas
respondentes nelieto veselīgu uzturu, neseko līdzi tam, ko viņas ēd, lieto alkoholu brīvdienās
vai pasākumos, 1 respondente smēķē. Neorganizēto fizisko aktivitāšu trūkums un neveselīga
uztura lietošana ikdienā norāda uz to, ka respondentēm trūkst veselību veicinošu aktivitāšu,
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kas var būt saistīts ar zināšanu vai motivācijas trūkumu būt fiziski aktīvām bērnībā un
pusaudžu vecumā, jo tas nebija pieņemts viņu ģimenē.
Analizējot klasteri neregulāru fizisko aktivitāšu pieredze, var secināt, ka respondentes
A7 un A5 atsevišķi veido mazo klasteri, kas liecina, ka intervijā noteiktu kopīgo aspektu
viņām ir vairāk; respondentes A1 un A10 ir atdalāmas atsevišķi, bet kopā ar respondentēm A7
un A5 viņas veido vienu lielāku klasteri.
Izanalizējot klasteri, visām respondentēm noteiktas fizioloģiskās vajadzības un
vajadzība pēc drošības, vajadzība pēc sociālās piederības – 3 respondentēm, vajadzība pēc
atzīšanas – 2 respondentēm un vajadzība pēc sevis aktualizēšanas – 1 respondentei (skat.
17. tabulu).
17. tabula
Klastera neregulāru fizisko aktivitāšu pieredze vajadzību kodi un
procentuālais saturs no kopējā intervijas laika pirms modeļa izmantošanas
Vajadzības (A1)

Vajadzības (A10)

Vajadzības (A7)

Vajadzības (A5)

Būt veselai (5 %)
Man ļoti svarīgi ir tas,
kā es jūtos, agrāk es
ļoti daudz esmu
apmeklējusi
ārstnieciskās
vingrošanas un
masāžas, tagad esmu
ieguvusi pamatu, lai to
noturētu
Viss, ko tu dari
nepareizi, pēc tam
atsaucas uz veselību
Labi izskatīties
(5 %)
Man ļoti svarīgi ir tas,
kā es izskatos
Vēlos pieņemties
svarā, jo esmu ļoti
tieva
Vēlos iegūt formas,
muskuļus

Būt veselai (11 %)
Veselības uzturēšana
man ir ļoti svarīga,
kad kavēju nodarbības
man sāk sāpēt
locītavas .., mugura
Uz savām locītavām
jūtu, ka vajag vingrot

Būt veselai (5 %)
Pateicoties FA, sāku
pievērst uzmanību
savai stājai un
uzturam
Pateicoties
nodarbībām, arī
ikdienā jūtos labāk,
stabilāk, spēcīgāk,
izturīgāk

Labi izskatīties
(2 %)
Vēlos skaisti
izskatīties, kā izskatās
trenēts ķermenis
Kad apkārtējie saka,
ka ir izmaiņas

Labi izskatīties
(5 %)
Ja ir liekie kilogrami,
sākas panika, jo vēlos
labi izskatīties
Svarīgi, lai es izskatos
labi, to es varu panākt
ar FA

Justies droši
(6 %)
Jūtot, ka es daru
pareizi un nekaitējot
sev, es jūtos drošākā
par sevi
Man svarīgi zināt, ka
trenerim ir personīga
attieksme un viņš zina,
ko dara

Justies droši
(4 %)
Lai sāktu kaut ko darīt,
man vajag, lai kāds
mani iedrošinātu..
vismaz sākumā
Ar treneri jūtos jau
droši.. tāpēc varu
droši nākt un darīt
Palieku drošāka,
pateicoties FA

Justies droši
(3 %)
Svarīgi just, ka varu
būt droša zālē, sākumā
jutos ļoti nedroši,
tagad nebaidos darīt
to, ko vēlos, zinu, ka
daru pareizi, varu būt
droša
Man ļoti svarīgi justies
droši, kad es kaut ko

Būt veselai (7 %)
Pateicoties FA, uzlabojas
pašsajūta, jūtu, ka labāk
jūtos, labi priekš manas
veselības
Jo vairāk daru, jo labāk
un labāk jūtos, FA ir
mana veselība.., nav
veselības, dzīve ir
nelaimīga
Ķermenis bija
nekoordinēts,
nesavaldāms
Labi izskatīties
(7 %)
Jūtu, ka tas ir labi priekš
mana ķermeņa
Varu redzēt, ka labāk un
labāk izskatos.. negribu
apstāties, jo ilgi izskatījos
ielaista.. bail atkal būt
tādai
Sevi nosodu, ka neesmu
darījusi tik ilgi neko
Justies droši
(4 %)
Pateicoties FA, pēc
treniņiem jūtu, ka palieku
drošāka par sevi
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Vajadzības (A1)

Vajadzības (A10)

Justies piederīgai
(3 %)
Man ļoti patīk, kad ir
cilvēki apkārt, esmu
kopā
Būt zinošai (5 %)
Man svarīgi ir zināt,
ko es daru un vai es
daru to pareizi
Vēlos uzzināt visu par
uzturu, sievietes
ķermeni
Vēlos pēc 2 gadiem
būt spējīga trenēties
pati un zināt, ka daru
pareizi
Grūtības ar
ēdienkartes
sastādīšanu, vēlētos to
mainīt
Kādreiz vēlētos kļūt
par treneri.. varbūt

Būt atzītai (2 %)
Svarīgi, ka cilvēki
novērtē un redz, ko es
daru
Svarīgi, ka treneris
mani pieņem tādu,
kāda esmu, ar visām
veselības problēmām
un palīdz
Vēlētos būt saprasta
arī ģimenē, bet tur es
neko nevaru darīt, viņi
ir savādāki, nevaru
dabūt viņus kustēties

Vajadzības (A7)
daru, īpaši tad, kad
kāds skatās
Justies piederīgai
(3 %)
Svarīga pozitīva
komunikācija ar
meitenēm nodarbību
laikā, tas ļoti labvēlīgi
ietekmē mani, ka esam
kopā
Būt atzītai (6 %)
Man svarīgi, kad
pārējie pamana
uzlabojumus, rezultātu
Svarīgi, ka treneris
atzīst manus
uzlabojumus
Vajag, lai mans
vīrietis redz
uzlabojumus manī

Vajadzības (A5)

Justies piederīgai
(3 %)
Ļoti svarīga kompānija,
komunikācija nodarbībās,
tas palīdz nodarbībās..
tas kā mans hobijs, satikt
cilvēkus, kas ir patīkami

Izanalizējot klastera neregulāru fizisko aktivitāšu pieredze var secināt, ka visām
klastera respondentēm konstatētas vienādas fizioloģiskās vajadzības būt veselai un labi
izskatīties. Respondentēm A1 un A7 saruna par šo vajadzību veido 10 % no intervijas laika,
respondentei A10 – 11 %, bet respondentei A5 šī vajadzība aizņem vislielāko laiku – 14%.
Visām respondentēm klasterī konstatēta vajadzība pēc drošības – justies droši.
Respondentei A1 tā aizņem 6 % no intervijas laika, respondentēm A10 un A5 – 4 %,
respondentei A7 – 3 %. Tas ļauj secināt, ka respondentēm ir svarīgi būt drošībā un
pārliecinātām par to, ko un kā viņas dara, kāda ir atmosfēra, tomēr tā nav primārā vajadzība
pašlaik, vai arī šī vajadzība tagad ir jau apmierināta, jo visas respondentes intervijas laikā min
faktu, ka agrāk viņas nav jutušās droši, tomēr tagad viss ir kārtībā.
Respondentēm A1, A7 un A5 konstatēta vajadzība pēc piederības. Visām
respondentēm šī vajadzība aizņem tikai 3 % no intervijas laika, kas liecina, ka šī vajadzība,
nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, pašlaik nav primārā, jo respondentes ir sociāli aktīvas
ikdienā, viņām ir pietiekami labi kontakti ar citām grupām, tomēr viņām ir svarīgas attiecības
ar apkārtējiem cilvēkiem nodarbību laikā.
Respondentēm A10 un A7 konstatēta vajadzība būt atzītai. Respondentei A7 šī
vajadzība aizņem 6 % no intervijas laika, kas norāda, ka konkrētā vajadzība ir diezgan svarīga
un respondente cenšas sasniegt rezultātu, lai to pamana arī pārējie. Respondentei A10 šī
vajadzība aizņem 3 % no intervijas laika. Sarunas laikā respondente A10 min: Neskatoties uz
to, ka mana ģimene nav aktīva, es nevaru viņus ietekmēt pozitīvi.. man ir vienalga, es
nepametīšu darīt to, ko daru.. nē, nekādā gadījumā, esmu motivēta.. tas ir cits stāsts par
viņiem.., tomēr vēlāk viņa izsaka domu, ka ir svarīgi, ja pārējie redz, ka viņai ir uzlabojumi,
kas norāda uz pretrunu sievietes vajadzībās.
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Respondentei A1 noteikta vajadzība būt zinošai (5 %). Respondente min to, ka,
balstoties uz agrāk iegūto pieredzi un problēmām ar veselību, viņa sapratusi, cik svarīgi ir
zināt, ko un kā dara, lai vēlāk arī patstāvīgi varētu nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, nevis
tikai trenera uzraudzībā. Respondente A1 saka, ka viņa ļoti vēlas uzzināt anatomijas pamatus,
iegūt zināšanas par uzturu, lai varētu pati to ikdienā regulēt, bet šobrīd viņai grūti saņemties
un trūkst zināšanu.
Izanalizējot intervijas klasterī neregulāra fizisko aktivitāšu pieredze, noteiktas sociālās
intereses, kas vērstas uz citiem cilvēkiem, darbībām un lietām, kas saistītas ar pašu
respondenti (skat. 18. tabulu 109. lp.).
Izanalizējot respondenšu intereses šajā klasteri, var secināt, ka visām respondentēm ir
sociālā interese par aktivitātēm, kas varētu attīstīt viņas pašas, piemēram, individuālās
nodarbības, sajūtas ikdienā vai pēc nodarbības, konkrēto nodarbību veidi, piemēram, joga.
Respondentēm A1 un A10 noteikta sociālā interese saistībā ar citiem cilvēkiem sevis
uzlabošanas procesā, piemēram, vingrošana profesionāļu uzraudzībā. Šo interesi var saistīt ar
to, ka respondentēm bijusi negatīva pieredze iepriekš vai ir konstatētas kādas veselības
problēmas, kas tagad novedis līdz situācijai, ka respondentei ir ļoti svarīgi, lai tas, ko viņa
dara, ir pareizi un spēj uzlabot viņas pašsajūtu. Vienai respondentei ir konstatēta tāda sociālā
interese kā sadarbība ar pārējām dalībniecēm nodarbību laikā, kas norāda, ka nodarbības nav
tikai sevis uzlabošanas process, bet arī komunikācijas veids, kas ir respondentes interešu lokā
un spēj virzīt uz mērķa sasniegšanu, pateicoties sadarbībai ar citiem.
Analizējot vērtības šajā klasterī, var secināt, ka visām respondentēm konstatētas
pašstiprināšanas vērtības un atvērtība pārmaiņām kā vērtība (skat. 19. tabulu 111. lp.).
Respondentēm noteiktas tādas pašstiprināšanas vērtības kā sasniegumu vērtības un hedonisma
vērtības un pašrealizācijas vērtības kā komponents vērtībai atvērtība pārmaiņām.
Visām respondentēm konstatētas sasniegumu vērtības, kā trenera zināšanu līmenis,
kad respondentēm ir svarīgi, ko zina treneris, kā viņš izglīto sievietes, ko viņš var sniegt, vai
respondente spēj justies droši, strādājot ar tādu treneri, ka trenera zināšanas spēj labvēlīgi
ietekmēt respondentes rezultātu sasniegšanas procesu. Vēl viena sasniegumu vērtība spēja
sasniegt to, ko vēlos, disciplinējot sevi konstatēta respondentei A7, kad sieviete min tieši to,
ka, būdama aktīva, disciplinējot sevi treniņos, viņa spēj disciplinēt sevi arī ikdienā, veidojot
pareizo dienas režīmu, kas palīdz sasniegt to, ko vēlas.
Respondentēm A10, A7 un A5 konstatēta hedonisma vērtība pozitīvisms, dzīvesprieks
nodarbības laikā un pēc nodarbības, kas norāda uz faktu, ka respondentēm ļoti svarīga ir
atmosfēra un pozitīvs noskaņojums ne tikai treniņa laikā, bet arī pēc tam, kas labvēlīgi
ietekmē arī ikdienu. Kā vēl viena hedonisma vērtība emocionālā stabilitāte konstatēta
respondentēm A1 un A5, kas pierāda, ka fiziskās aktivitātes spēj regulēt viņu emocijas,
noskaņojumu, garastāvokli, tādā veidā ietekmējot ne tikai fizisko, bet arī garīgo labklājību.
Visām respondentēm noteiktas pašrealizācijas vērtības. Respondentēm A1 un A10
viena no svarīgākām vērtībām, uz ko viņas tiecas, ir veselība. Tas saistāms ar to, ka
respondentēm jau ir veselības problēmas un viņas zina, ko nozīmē, kad nav veselības, ko
veselībai nozīmē fizisko aktivitāšu trūkums. Respondentēm A5 un A7 kā vērtība ir aktīvs
dzīvesveids, kas arī saistīts ar iepriekšējo pieredzi, kad sievietes bijušas mazkustīgas un kādas
tajā laikā bijušas izmaiņas viņu pašsajūtā un izskatā.
Apkopojot iegūtos rezultātus pa vajadzībām, interesēm un vērtībām klasterī
neregulāru fizisko aktivitāšu pieredze, un apvienojot to ar dzīvesveida paradumiem, par
kuriem iegūta informācija intervijas un anketēšanas laikā, var secināt, ka respondentēm pastāv
vairākas kopīgas pazīmes (skat. 20. tabulu).
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18. tabula
Klasterī neregulāru fizisko aktivitāšu pieredze sākotnēji konstatētās intereses
pirms modeļa izmantošanas
Intereses (A1)

Intereses (A10)

Intereses (A7)

Sociālās intereses,
kas vērstas uz
cilvēkiem
- Vingrošana
profesionāļu
uzraudzībā
Man patīk, ka treneris
ir profesionālis, ka
man ir personīgā
attieksme, ka treneris
zina, ko man vajag, ka
zina, ko dara.. kā
uzlabot manu veselību
Esmu diezgan daudz
vingrojusi
nekvalificētu treneru
uzraudzībā, man tas
šausmīgi nepatika,
tieši tāpēc esmu
meklējusi tādu, kas
spēs mani izglītot
Sociālās intereses,
kas vērstas uz sevis
attīstīšanu
- Individuālās
nodarbības
Patīk individuālās
nodarbības, jo jūtu
individuālo pieeju,
personīgo attieksmi..,
tāpēc man nepatīk
grupu nodarbības,
esmu ilgi meklējusi to,
kas man patiktu,
pagaidām patīk
Patīk, ka var
piemeklēt individuāli
tev nepieciešamo,
grupās man atkal sāka
krist svars
- Joga
Man ļoti patīk joga..
var atslābināties,
nomierināties..
izstiepties, atpūsties

Sociālās intereses,
kas vērstas uz
cilvēkiem
- Vingrošana
profesionāļu
uzraudzībā
Ņemot vērā to, ka
man ir veselības
problēmas, priekš
manis ir svarīgi, ka
treneris mani ņem
vingrot
Man ļoti patīk, ka
treneris zina, kas man
ir jādara, jūtu, ka
nevarētu vingrot ar
citu treneri, patīk
profesionālā pieeja
Patīk, ka es vingroju
profesionāļa klātbūtnē

Sociālās intereses,
kas vērstas uz
cilvēkiem
- Sadarbība ar citām
dalībniecēm
nodarbībā
Man ļoti patīk
nodarbību laikā
sadarboties ar
pārējām meitenēm, ka
visas meitenes ir tik
labas, pozitīvas,
draudzīgas.. spēj
iedvesmot darīt

Sociālās intereses,
kas vērstas uz sevis
attīstīšanu
- Nogurums pēc FA
Dažreiz ļoti daudz
darba un man
šausmīgi negribas iet
uz treniņu.. vai mājās
kaut kas noticies.. bet
tad aizej, piespied sev..
un tas nogurums pēc
treniņa ir, bet tāds
patīkams, jūti, kaut ko
esi darījis
- Laba pašsajūta
Man patīk, ka, regulāri
nodarbojoties, es
tagad jutos daudz
labāk
Ikdienā patīk labi
justies un ka ir vairāk
enerģijas
Patīk laba pašsajūtu
pēc treniņa

Sociālās intereses,
kas vērstas uz sevis
attīstīšanu
- Nogurums pēc FA
Ļoti patīk, ka ir
nogurums pēc treniņa,
tad jūtos daudz
mierīgāka, laimīgāka,
uzreiz jūtu, ka esmu
darījusi kaut ko..

Intereses (A5)

Sociālās intereses, kas
vērstas uz sevis
attīstīšanu
- Nogurums pēc FA
Patīk izjust nogurumu
pēc smagiem treniņiem
Aizejot uz treniņu, patīk,
ka pēc treniņa ir tāds
nogurums, ka emocionāli
jūtos labāk, var noņemt
stresu, mazāk skandāli
mājās.., mazāk domāju
par darbu
- Laba pašsajūta
Patīk, ka tagad es jūtos
daudz, daudz labāk
Ar katru reizi jūtos labāk,
man tas patīk
Jutos labāk, gan fiziski,
gan morāli, man tas ļoti
patīk, es uzlaboju savu
dzīves līmeni
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19. tabula
Klasterī neregulāru fizisko aktivitāšu pieredze sākotnēji konstatētās vērtības
pirms modeļa izmantošanas
Vērtības (A1)

Vērtības (A10)

Vērtības (A7)

Vērtības (A5)

Sasniegumu
vērtības
- Trenera zināšanu
līmenis
Pateicoties trenera
zināšanām, es varu
sasniegt to, ko vēlos
Es novērtēju to, ko
varu iegūt no zinoša
cilvēka
Vērtēju, ka izglītojos
nodarbību laikā

Sasniegumu
vērtības
- Trenera zināšanu
līmenis
Es nebūtu vingrojusi, ja
man nebūtu zinoša
trenera
Varu sasniegt to, ko
vēlos, pateicoties
trenera zināšanām
Vērtēju, ka, zinot
manas veselības
problēmas specifiku,
treneris mani trenē un
man ir rezultāti

Sasniegumu
vērtības
- Trenera zināšanu
līmenis
Es taču nevaru iet
trenēties pie
neizglītota,
nekvalificēta trenera,
viņš taču sabojās manu
veselību
Es vērtēju zināšanas, jo
tā esmu pārliecināta
par to, ko daru
Varu iegūt zināšanas
no trenera, tas ir
vērtīgs process

Hedonisma
vērtības
- Emocionāla
stabilitāte
Treniņš ir vērtīgs, ja
tajā laikā es ne par ko
citu, izņemot treniņu,
nedomāju, ne par
darbu, ne par
mācībām, ne par
mājām.. tas palīdz kļūt
stabilākai, līdzsvarot
emocijas, noņemt
stresu.. tas palīdz

Hedonisma
vērtības
- Pozitīvisms,
dzīvesprieks
nodarbības laikā un
pēc nodarbības
Nodarbības laikā varu
nedomāt ne par ko,
izjust pozitīvas
emocijas,
nomierināties, arī pēc
tam es eju mājās ar ļoti
labu garastāvokli,
pozitīvi gan laikā, gan
pēc tam.. uz to vēlos arī
tiekties visu laiku, ne
tikai nodarbībās vai
pēc tam

Sasniegumu
vērtības
- Trenera zināšanu
līmenis
Esmu daudz vingrojusi
bez trenera, man nebija
rezultātu vispār
Sākot vingrot ar
treneri, kas zina mani
un dara pareizi, uzreiz
redzu rezultātu, es to
ļoti novērtēju
- Spēja sasniegt to, ko
vēlas, disciplinējot
sevi
Pateicoties disciplīnai
nodarbības laikā, zinot,
ka man ir jāiet uz
treniņu, jābūt, nevaru
kavēt, es disciplinēju
sevi ikdienā, man
veidojas pareizs dienas
režīms, es to novērtēju
Hedonisma
vērtības
- Pozitīvisms,
dzīvesprieks
nodarbības laikā un
pēc nodarbības
Vērtēju, ka treniņa
laikā mums ir ļoti jautri
un pozitīvi kopā, visas
meitenes ir draudzīgas,
smaidīgas, neviena
nerunā rupji un nerunā
neko sliktu, tas tiešām
ļoti palīdz.. protams,
tas palīdz arī pēc tam,
kad no treniņa esi
uzlādējies un tiešām..
kā lai pasaka, esi tāds
pozitīvs ikdienā arī..
dažreiz jau nē, bet
pārsvarā
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Hedonisma
vērtības
- Pozitīvisms,
dzīvesprieks
nodarbības laikā un
pēc nodarbības
Mūsu komunikācija,
manuprāt, ir ļoti
pozitīva, kas ir svarīgi
lai iegūtu kaut kādus
rezultātus, gūtu baudu
no treniņa
Man ir daudz vieglāk
iet uz nodarbību, ja es
zinu, ka man patīk
kompānija, nevis
piespiedu kārtā
Forši, kad var
pasmieties, es to ļoti
novērtēju.. arī pēc tam
esi pozitīvāks
- Emocionālā
stabilitāte
Esmu ļoti stresaina,
nervoza.. dažreiz

Vērtības (A1)

Pašrealizācijas
vērtības
- Veselība
Ja būšu vesela, tad
man viss būs
Domāju par savu
veselību, jo tas ir
svarīgākais, par ko ir
jādomā
Daudz ko esmu
izmēģinājusi, laikā pēc
skolas beigšanas arī
biju diezgan pasīva,
pēc tam bija jāsāk
domāt par veselību

Vērtības (A10)

Vērtības (A7)

Pašrealizācijas
vērtības
- Veselība
Veselība ir tas, ko es
vēlētos sasniegt, tomēr
nezinu, vai pilnvērtīgi
varu to atgūt, bet tagad
tas ir svarīgākais
mērķis
Bija pārtraukums 7
gadi bērna un ģimenes
dēļ, sāku slimot
diezgan nopietni..
tagad jūtos labāk..
daudz labāk

Pašrealizācijas
vērtības
- Aktīvs dzīvesveids
Biju ļoti aktīva bērnībā
un jaunībā, nodarbojos
ar sportu, tad vecāki
teica, lai es vairāk
mācos, kaut kā sanāca
aiziet no tā visa,
komanda, režīms,
nometnes pārtraucās,
biju diezgan nekustīga,
pieņēmos svarā,
šausmas.. tagad
saprotu, ka negribu tā
dzīvot.. vērtēju visu, ko
man dod aktīvs dienas
režīms, dzīvesveids

Vērtības (A5)
nevaru savaldīt
agresiju, protams,
treniņi palīdz tikt galā
ar to.. vērtīgi ir tas, ka
palieku mierīgāka,
varu nepievērst
uzmanību daudzām
lietām tagad
Pašrealizācijas
vērtības
- Aktīvs dzīvesveids,
Vienu brīdi attiecību
dēļ biju ļoti
mazkustīga, vispār
kauns atzīties, ēdu
bulciņas un pēc darba
gulēju uz dīvāna.. tas
taču ir traki.. ķermenis
bija nekustīgs, smags,
enerģijas nav, neko
negribēju.. tagad es
novērtēju iespēju būt
aktīvai un darīt to, ko
daru, es vairs negribu
atgriezties tajā
dzīvesveidā, pat
negribu atcerēties

Apkopojot respondenšu vajadzības, intereses, vērtības un dzīvesveida aspektus, var
secināt, ka šajā klasterī visām respondentēm konstatētas tādas vajadzības kā būt veselai, labi
izskatīties, justies droši, 3 respondentēm – vajadzība būt piederīgai, 2 respondentēm –
vajadzība būt atzītai un tikai vienai – vajadzība būt zinošai. 3 respondentēm konstatētas
vienādas intereses – nogurums pēc fiziskajām aktivitātēm, 2 respondentēm – laba pašsajūta
un vingrošana profesionāļu uzraudzībā. Visām respondentēm konstatēta vērtība trenera
zināšanu līmenis, 3 respondentēm – vērtība pozitīvisms, dzīvesprieks nodarbības laikā un pēc
nodarbības, 2 respondentēm – emocionālā stabilitāte, veselība un aktīvs dzīvesveids.
2 respondentēm šajā klasterī fiziskās aktivitātes līmenis ir augsts, 2 respondentēm –
vidējs. 3 respondentes diezgan daudz ikdienā pārvietojas kājām, tomēr visas diezgan daudz
laika pavada sēžot. Visas respondentes ir bijušas aktīvas bērnībā un arī pusaudžu un jauniešu
vecumā, tomēr vēlāk bijušas neregulāras fiziskās aktivitātes vai nu interešu trūkuma dēļ, vai
ģimenes situācijas dēļ. Tas liecina, ka ir svarīgi, lai sievietei patiktu tas, ko viņa dara, un lai
ģimenē būtu tādi apstākļi, kas netraucētu viņai būt aktīvai. Visas respondentes jau gadu
regulāri vingro. Neviena nelieto veselīgu uzturu, dažreiz lieto alkoholu, 2 respondentes
smēķē.
Apkopojot iegūtos rezultātus, var secināt, ka šajā klasterī respondenšu vajadzības,
intereses un vērtības ir izveidojušās, balstoties uz iepriekšējo pieredzi. Tās respondentes,
kurām ir veselības problēmas un bijusi neregulāra fiziskā aktivitāte, kā dēļ veselības stāvoklis
pasliktinājies, novērtē veselību un veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, piemēram,
staigāšanu kājām. Tās respondentes, kurām ir bijušas neregulāras fiziskās aktivitātes kādu
apstākļu dēļ un kuru laikā ir pasliktinājusies vai nu pašsajūta, vai izskats, novērtē aktīvo
dzīvesveidu šobrīd un nevēlas atkal atgriezties pasivitātē, jo baidās pazaudēt savu formu.
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Tomēr, apkopojot fizisko aktivitāšu daudzumu šajā klasterī, var secināt, ka
starptautiskā fizisko aktivitāšu aptauja pilnvērtīgi neatspoguļo respondenšu fiziskās
aktivitātes, jo parāda tikai vienas nedēļas fiziskās aktivitātes, kuras laikā sievietes var,
piemēram, slimot.
20. tabula
Vajadzības, intereses, vērtības un dzīvesveids klasterī
neregulāru fizisko aktivitāšu pieredze pirms modeļa izmantošanas
A1

A10

A7

A5

Vajadzības
Būt veselai (5 %)
Labi izskatīties (5 %)
Justies droši (6 %)

Vajadzības
Būt veselai (11 %)
Labi izskatīties (2 %)
Justies droši (4 %)
Būt atzītai (2 %)

Vajadzības
Būt veselai (5 %)
Labi izskatīties (5 %)
Justies droši (3 %)
Būt atzītai (6 %)
Justies piederīgai
(3 %)

Vajadzības
Būt veselai (7 %)
Labi izskatīties (7 %)
Justies droši (4 %)

Intereses
Nogurums pēc FA

Intereses
Nogurums pēc FA
Laba pašsajūta

Justies piederīgai
(3%)
Būt zinošai (5 %)
Intereses
Vingrošana
profesionāļu
uzraudzībā
Individuālās
nodarbības
Vērtības
Trenera zināšanu
līmenis

Emocionāla
stabilitāte
Veselība
FA līmenis
Pēdējā mēnesī –
6 reizes
Augstas intensitātes
FA – veselību
veicinošā
Augstas intensitātes
FA (1 x nedēļā) –
60 min.
Mērenas intensitātes
FA (3 x nedēļā) –
90 min.

Intereses
Nogurums pēc FA
Laba pašsajūta
Vingrošana
profesionāļu
uzraudzībā

Vērtības
Trenera zināšanu
līmenis
Pozitīvisms,
dzīvesprieks
nodarbības laikā un
pēc tās

Veselība
FA līmenis
Pēdējā mēnesī –
9 reizes
Vidēja FA –
minimālā
Augstas intensitātes
FA – 0
Mērenas intensitātes
FA (1 x nedēļā) –
60 min.

Sadarbība ar citām
dalībniecēm
nodarbībā
Vērtības
Trenera zināšanu
līmenis
Pozitīvisms,
dzīvesprieks
nodarbības laikā un
pēc tās

Aktīvs dzīvesveids
FA līmenis
Pēdējā mēnesī –
12 reizes
Virs augstas
intensitātes FA –
veselību veicinoša
Augstas intensitātes
FA (3 x nedēļā) –
90 min.
Mērenas intensitātes
FA (4 x nedēļā) –
30 min.
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Justies piederīgai
(3%)

Vērtības
Trenera zināšanu
līmenis
Pozitīvisms,
dzīvesprieks
nodarbības laikā un
pēc tās
Emocionāla
stabilitāte
Aktīvs dzīvesveids
FA līmenis
Pēdējā mēnesī –
8 reizes
Virs vidējās
intensitātes FA –
veselību veicinoša
Augstas intensitātes
FA (3 x nedēļā) –
60 min.
Mērenas intensitātes
FA – 0 min.

A1
Iet kājām (7 x
nedēļā) – 20 min.
Pavada sēžot –
540 min.
Aktīva bērnība
Aktīvs pusaudža un
jaunības laiks
Neregularitāte vēlāk,
jo nevarēja atrast to,
kas patīk, bet darīja
to veselības dēļ
Regulāri vingro gadu
Uztura paradumi
Nelieto veselīgu
uzturu
Lieto alkoholu
(dažreiz)
Smēķē

A10
Iet kājām (5 x
nedēļā) – 30 min.
Pavada sēžot –
600 min.
Aktīva bērnība
Aktīvs pusaudža un
jaunības laiks
Neregularitāte vēlāk
ģimenes dēļ

A7
Iet kājām (2 x
nedēļā) – 60 min.
Pavada sēžot –
600 min.
Aktīva bērnība
Aktīvs pusaudža un
jaunības laiks
Neregularitāte vēlāk,
jo pameta sportu
vecāku dēļ

Regulāri vingro gadu
Uztura paradumi
Nelieto veselīgu
uzturu
Lieto alkoholu
(dažreiz)
Nesmēķē

Regulāri vingro gadu
Uztura paradumi
Nelieto veselīgu
uzturu
Lieto alkoholu
(katrās brīvdienās)
Nesmēķē

A5
Iet kājām – 0 min.
Pavada sēžot –
420 min.
Aktīva bērnība
Aktīvs pusaudža un
jaunības laiks
Neregularitāte vēlāk
ģimenes dēļ

Regulāri vingro gadu
Uztura paradumi
Nelieto veselīgu
uzturu
Lieto alkoholu
(dažreiz)
Smēķē

Analizējot trešo lielo klasteri aktīva bērnība un vāja motivācija tagad var secināt, ka
klasteri veido 3 grupas. Respondentes A2 un A3 veido vienu mazo klasteri, respondentes A9
un A4 veido otru mazo klasteri, un respondente A11 ir atsevišķi. Tomēr promocijas pētījumā
visas šīs dalībnieces analizētas kopā. Šajā klasterī noteiktas fizioloģiskās vajadzības un sevis
aktualizēšanas vajadzības (skat. 21. tabulu 114. lp.).
Izanalizējot klasteri aktīva bērnība un vāja motivācija tagad, var secināt, ka visām
respondentēm noteiktas tādas fizioloģiskās vajadzības kā būt veselai un labi izskatīties,
2 respondentēm noteikta vajadzība pašīstenoties. Respondentei A2 fizioloģiskā veselība
aizņem 16 % no sarunas laika, būt veselai – 9 % un labi izskatīties – 7 %. Respondentei A3
fizioloģiskās vajadzības veido 14 % no sarunas laika, būt veselai un labi izskatīties – 7 %
katra. Respondentei A9 fizioloģiskās vajadzības aizņem 23 % no intervijas laika, no tā – būt
veselai 3 % un labi izskatīties 20 %, savukārt vajadzība pašīstenoties – 12 %. Respondentei
A4 fizioloģiskās vajadzības aizņem 26 % no sarunas laika, kur būt veselai ir 9 %, labi
izskatīties – 17 % un vajadzība pašīstenoties – 8 %. Respondentei A11 vajadzība būt veselai
aizņem 3 % no sarunas laika un labi izskatīties – 10 %. Var secināt, ka šajā klasterī sieviešu
vajadzība būt fiziski aktīvai nozīmē uzlabot savu izskatu un veselību kopumā, turklāt ne vien
fizisko, bet arī emocionālo.
Visas respondentes min faktu, ka fiziskā aktivitāte viņas nomierina un paaugstina
enerģijas līmeni. Tomēr visām respondentēm fiziskā aktivitāte vairākus gadus bijusi
neregulāra, jo uztverta piespiedu kārtā, nevis tāpēc, ka vēlētos; ir grūti saņemties, jo trūkst
motivācijas: Ja ilgi kaut ko nedari, nevar uzsākt; Jo vairāk nedari, jo mazāk vēlas, slinkums;
Emocionālā veselība ietekmē fizisko aktivitāti un otrādi.
Izanalizējot klastera intereses, var secināt, ka konstatētas sociālās intereses, kas vērstas
uz komunikāciju ar citiem cilvēkiem, un intereses sevis pašas uzlabošanai un attīstīšanai (skat.
22. tabulu 116. lp.).
Izvērtējot intereses šajā klasterī, var secināt, ka 2 respondentēm ir intereses sadarbība
ar citām dalībniecēm un 1 respondentei tieši pretēji – sacensība ar citām dalībniecēm.
1 respondentei patīk vingrošana profesionāļu uzraudzībā un vīriešu uzmanība. Citām
respondentēm intereses ir vērstas uz sevis attīstīšanas procesu, t. i., 2 respondentēm – āra
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aktivitātes, 1 respondentei – joga, 3 respondentēm – laba pašsajūta, 1 – respondentei labs
izskats. 1 respondentei patīk labi paēst. Kopējo tendenču šajā klasterī ir maz, tomēr var redzēt,
ka sievietēm ir svarīgi tas, kā viņas jūtas un kā notiek process, taču pastāv arī traucējoši
faktori, kas ietekmē rezultātu sasniegšanu, piemēram, laba ēstgriba. Respondentēm šajā
klasterī intereses pārsvarā ir vērstas uz sevi, savu pašsajūtu, izskatu, nevis uz citiem
cilvēkiem.
21. tabula
Klastera aktīva bērnība un vāja motivācija tagad vajadzību kodi un
procentuālais saturs no kopējā intervijas laika pirms modeļa izmantošanas
Vajadzības (A2)

Vajadzības (A3)

Būt veselai (9 %)
Pats galvenais,
tas ir
nepieciešams
veselībai, regulāri
to uzturēt, ne tikai
fiziskajā plānā,
bet arī
emocionālajā..
pats svarīgākais
ir veselībai.. nē,
nevēlos pārtraukt

Būt veselai (7 %)
Svarīgāka loma
priekš manas
pašsajūtas, ja es
ilgi nenodarbojas,
slikti jūtos, sāk
kaut kas sāpēt..
Pirmais ir fiziskā
pašsajūta, otrais
ir emocionālā, ja
esmu pēc
nodarbības, tad
arī darbā esmu
ļoti mierīga,
nebrūku cilvēkiem
virsū..
Varu daudz
vairāk izdarīt
ikdienā

Labi izskatīties
(7%)
Zinu, ka nav
iespējams
atgriezties pie
maniem 60 kg,
tomēr vecums jau
ne tāds, tomēr
gribu iegūt labāku
figūru, kļūt
slaidākai
Vīriešiem patīk
slaidas sievietes..
tas ir tikai
normāli

Labi izskatīties
(7%)
Es jūtu savu
ķermeni, man ir
muskuļi, mans
ķermenis vairs
nav kā želeja, kas
vēl ilgi trīc, es
varu skaisti
izskatīties kleitā,
nekas nelien ārā
un vieglāk turos
uz papēžiem visu
dienu.. superīga
sajūta, to arī
vēlos

Vajadzības
(A9)
Būt veselai (3 %)
Vēlos, lai man
pietiktu veselība,
enerģija, lai kļūtu
aktīvāka, ģimenes
aktivitātēm.. nevis
sēdēt mājās pēc
darba pie
televizora, bet
aiziet izstaigāties..
lai ar bērniem
varētu vairāk
piedalīties
rotaļās.. pagaidām
trūkst enerģijas,
slinkums.. kaut kā
ne tā pašsajūta,
nezinu.., vēlos
mainīt to brīvo
laiku, dzīvesveidu
Labi izskatīties
(20%),
Tagad man tas
asociējās ar to, ka
es ļoti gribu
notievēt, tas, kas
man tagad ir,
pēdējā laikā
Vajag foršu sporta
tērpu nopirkt, lai
var arī sporta
tērpā izskatīties
skaisti, lai ne tikai
kleitā
Man vēders paliek
mazāks, vizuāli
uzreiz labāk un arī
ēdiena var ielikt
mazāk uzreiz
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Vajadzības (A4)
Būt veselai (9 %)
Svarīgi, kā es
jutos, kāda man ir
pašsajūta,
veselība
Labāk jutos,
veselība uzlabojas
Nevaru konkrētāk
kaut ko precīzāk,
bet vēlos kopumā
labāk justies
Kļūstu aktīvāka,
enerģiskāka
Ja es
nenodarbojos, tad
esmu kā ronis,
slinkums vispār
kaut ko darīt

Labi izskatīties
(17 %)
Tracina mans
ķermenis spogulī,
ja tas ir resns un
celulīts.. šausmīgi
kaitina.. vēlos labi
izskatīties, lai
drēbes labi sēž
Ļoti dusmojos uz
sevi, bet, ja es
daudz ēdu, tad arī
kustos vairāk, lai
neizskatītos slikti,
lai aizietu visas
bulciņas prom
Vēlos lai figūra
būtu labāka, nekā
pārējām

Vajadzības
(A11)
Būt veselai (3 %)
Ja man ir labs
emocionālais
stāvoklis, mana
veselība
emocionālā, tad
es arī daudz daru,
ja man krītas,
nevaru saņemties,
krītas viss
Pateicoties FA,
man ir laba
pašsajūta
Ja tu sporto, tad
tas motivē arī
ieturēt veselīgu
uzturu

Labi izskatīties
(10 %)
Mans izskats ir
pakārtots tam, cik
es esmu aktīva,
tas ir jaunības
eliksīrs
Sievietei tas
atsaucas uz
figūru, jūtu, ka
palieku skaistāka,
bet.. jāatzīst, ja
neēd pareizi, nu
tad.. švaks tas
rezultāts

Vajadzības (A2)

Vajadzības (A3)

Vajadzības
(A9)
Ļoti ceru, ka
figūra mainīsies
Svars
samazināsies, 5 kg
kā minimums
Pašīstenoties
(12 %)
Vēlos iemācīties
būt pašai ar sevi,
attīstīties
neatkarīgi no
citiem, bet tāpēc,
ka man tas patīk,
lasīt, baudīt savu
klātbūtni, nevis
gaidīt kādu, lai
kaut ko darītu,
vēlos iemācīties
pati pa sevi to
visu, neatkarīgi no
citiem, būt
pašpietiekamai..
ceru, ka sports to
darīs

Vajadzības (A4)

Vajadzības
(A11)

draudzenēm
Vēlos būt slaida,
bikini modele..
bez celulīta,
nomest svaru,
iegūt reljefu
Pašīstenoties
(8 %)
Man ir svarīgi
attīstīties, man
nav svarīgi, ko
domā citi,
galvenais, lai
esmu pati
apmierināta,
uzlabotu sevi,
uzmanības man
pietiek, galvenais,
ko es par sevi
domāju.., sasniegt
savus mērķus

Analizējot vērtības šajā klasterī, var secināt, ka pastāv divas vērtību dimensijas, t. i.,
atvērtība pārmaiņām un pašstirpināšanas vērtības (skat. 23. tabulu 118. lp.).
Izvērtējot vērtības šajā klasterī, var secināt, ka visām respondentēm konstatēta
pašrealizācijas vērtība aktīvs dzīvesveids, kur visas respondentes uzver, ka, būdamas
aktīvākas, viņas iegūst vairāk priekšrocību, tomēr viņam pastāv arī traucējoši faktori.
4 respondentes min vērtību skaists ķermenis, kas viņām dod vairākas priekšrocības dzīvē,
uzmanību, labu emocionālo stāvokli u. c. 3 respondentēm ļoti svarīga ir vērtība ģimene un tās
motivācija, jo viņas vēlas būt aktīvas kopā ar ģimenes locekļiem, kas šobrīd ir apgrūtinoši vai
nu ģimenes pasivitātes dēļ, vai arī iepriekšējā dzīvesveida dēļ, ko viņas vēlētos mainīt.
3 respondentes uzsver, ka pozitīvisms, dzīvesprieks nodarbības laikā un pēc nodarbības
ietekmē viņu ikdienu, uzlabojot komunikāciju ar citiem cilvēkiem. 4 respondentes min
emocionālo stabilitāti kā faktoru, kas ietekmē gan dzīvi, gan komunikāciju ar cilvēkiem, gan
arī attieksmi pret apkārtējiem cilvēkiem un sevi.
Izanalizējot šo klasteri, var secināt, ka emocionālais stāvoklis, ģimene un tās
motivācija ir sieviešu dzīvesveida izvēli ietekmējošais faktors, kas tālāk ietekmē rezultātu, tā
ieguvi. Šie faktori var būt traucējoši un arī labvēlīgi ietekmējoši, piemēram, ja sieviete vēlas
iegūt skaistu ķermeni, tad viņa pati apzinās, kā viņai trūkst, lai to iegūtu. Šajā klasterī vairākas
respondentes runā par fizisko aktivitāti kā par piespiedu darbu, kas arī ir traucējoši. Tomēr ir
iespēja salīdzināt pasivitāti ar regulāru aktivitāti un tās ietekmi uz organismu. Spriežot pēc
atbildēm, var redzēt, ka respondentēm vēl nav līdz galam izveidojies paradums regulāri būt
fiziski aktīvām un pilnībā likvidēt traucējošos faktorus, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
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22. tabula
Klasterī aktīva bērnība un vāja motivācija tagad sākotnēji konstatētās intereses
pirms modeļa izmantošanas
Intereses (A2)
Sociālās
intereses, kas
vērstas uz
cilvēkiem
- Sadarbība ar
citām
dalībniecēm
nodarbībā
Patīk, ka var
sadarboties ar
citām meitenēm
nodarbībā..
vieglāk paliek
- Vingrošana
profesionāļu
uzraudzībā
Esmu daudz
apmeklējusi
nodarbības, kur
tev vispār
nepievērš
uzmanību, tu esi
atstāts novārtā..
tagad man patīk,
ka treneris ir
profesionāls un
zina, ko man
vajag, zina mani..
- Vīriešu
uzmanība
Man patīk, ka
man pievērš
uzmanību vīrieši,
visiem vīriešiem
patīk slaidas
sievietes, vēlos
atbilst

Intereses (A3)

Intereses (A9)

Sociālās
intereses, kas
vērstas uz
cilvēkiem
- Sadarbība ar
citām
dalībniecēm
nodarbībā
Sadarbojoties ar
citām, jūtu, ka
pašai vieglāk
nepadoties.. patīk,
ka palīdz
saņemties tā
komunikācija
Sociālās
intereses, kas
vērstas uz sevis
attīstīšanu

- Laba pašsajūta
Patīk, ka es jūtos
daudz labāk, varu
izdarīt vairāk,
patīk pavadīt
laiku tā, kā es
vēlos, jo jūtos labi

Sociālās
intereses, kas
vērstas uz sevis
attīstīšanu
- Āra aktivitātes
Man ļoti patīk, ka
es varētu ar
bērniem vairāk
laika pavadīt ārā,
braukt ar riteni,
slēpēm
- Joga
Patīk joga,
izstiepties, uzlabot
lokanību
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Intereses (A4)

Intereses (A11)

Sociālās
intereses, kas
vērstas uz
cilvēkiem
- Sacensība ar
citām
dalībniecēm
nodarbībā
Patīk būt labākai
nekā pārejās,
izdarīt vairāk,
izskatīties labāk,
tas visiem patīk..
man arī, tā ir
konkurence,
sacensība
Sociālās
intereses, kas
vērstas uz sevis
attīstīšanu
- Labs izskats
Man ļoti patīk, ka
es labi izskatos,
varu skatīties
spogulī, kam tad
nepatīk
- Laba pašsajūta
Patīk, ka es labi
jūtos, esmu
enerģiskāka,
vairāk daru kaut
ko ārpus mājas,
neesmu slinka
- Laba ēstgriba
Man ļoti patīk
daudz un garšīgi
ēst, tas man
traucē sasniegt
rezultātu, bet es
nevaru no tā
atteikties

Sociālās
intereses, kas
vērstas uz sevis
attīstīšanu
- Āra aktivitātes
Patīk vairāk laika
pavadīt ārā, ja ir
noskaņojums,
gaidu ziemu, dēlis
- Laba pašsajūta
Ja es jutos labi,
tad arī man viss ir
labi, patīk, ka nav
noslīde uz leju,
patīk, ka jūtos labi
ne tikai fiziski, bet
arī emocionāli

23. tabula
Klasterī aktīva bērnība un vāja motivācija tagad sākotnēji konstatētās vērtības
pirms modeļa izmantošanas
Vērtības (A2)

Vērtības (3)

Vērtības (A9)

Hedonisma
vērtības
- Emocionāla
stabilitāte
Pateicoties
nodarbībām, man
uzlabojas
emocionālais,
kļūstu stabilāka, to
novērtēju ļoti,
kļūst vieglāk
uztvert cilvēkus,
vai neuztvert
vairākas situācijas
tik nopietni
- Pozitīvisms,
dzīvesprieks
nodarbības laikā
un pēc
nodarbības
Es tiešām
novērtēju to, ka
nodarbību
rezultātā es kļūstu
pozitīvākā
komunikācijā ar
citiem, uztverē

Hedonisma
vērtības
- Emocionāla
stabilitāte
Pēc nodarbībām
es labāk
kontrolēju savas
emocijas.. man
ir ļoti augsts
amats, novērtēju
to, ka
nodarbības
regulē manu
emocionālo
stāvokli, esmu
mierīgāka un
draudzīgāka
darbā, tas
palīdz, to es ļoti
vērtēju

Hedonisma
vērtības
- Emocionāla
stabilitāte
Ļoti svarīgs
mans
emocionālais
fons, kā es jūtos
ikdienā, vai
esmu stabila.. uz
to tiecos ļoti

Pašrealizācijas
vērtības
- Aktīvs
dzīvesveids
Svarīgi ļoti būt
aktīvai, protams,
ir daudzi faktori,
kas var traucēt,
bet centīšos
neapstāties un
turpināt

Pašrealizācijas
vērtības
- Aktīvs
dzīvesveids
Teikšu, ka agrāk
es to
nenovērtēju,
tagad viss ir
mainījies, esmu
pilnīgi
savādāka.. tomēr
dažreiz ir grūti,
bet jau vieglāk,
nekā agrāk

Pašrealizācijas
vērtības
- Aktīvs
dzīvesveids
Ļoti vēlos būt
aktīva, man tas
ir nepieciešams,
vērtēju, ko tas
dos.. pagaidām
grūti..

- Skaists
ķermenis
Skaists ķermenis

- Skaists
ķermenis
Tā ir galvenā
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Vērtības (A4)

Vērtības (A11)

Hedonisma
vērtības
- Emocionāla
stabilitāte
No mana
emocionālā fona ir
atkarīga visa
mana dzīve.. ja
nav stabils, nekas
nav.. nu ceru, ka
sports to regulē,
bet dažreiz sliktu
emociju dēļ neko
nevaru darīt.. arī
sportot
- Pozitīvisms,
- Pozitīvisms,
dzīvesprieks
dzīvesprieks
nodarbības laikā
nodarbības laikā
un pēc nodarbības un pēc
Nodarbībās ir
nodarbības
Cenšos regulāri
svarīgi kā es jutos,
nodarboties, jo, ja
kādas emocijas..
pasmieties, svarīgi, neko nedaru, slikts
noskaņojums
ka kļūstu
priecīgāka, vieglāka uzreiz.. nu tad
viss.. bet tā, esmu
tāda
dzīvespriecīgāka,
pozitīvāka. .tas
tiek vērtēts augstu
Pašrealizācijas
Pašrealizācijas
vērtības
vērtības
- Aktīvs
- Aktīvs
dzīvesveids
dzīvesveids
Nevaru būt pasīva,
Aktīvs
tad es vispār neko
dzīvesveids – tas ir
nedaru, tāds
tas, kas motivē,
slinkums uznāk..
man pilnīgi trūkst
aktīvs dzīvesveids
aktivitātes, tas ir
kaut kā
jaunības eliksīrs,
atsvaidzina..
tomēr, dažreiz
centīšos
nesanāk, tas uzreiz
ietekmē rezultātu
Hedonisma
vērtības

- Skaists
ķermenis
Man ļoti svarīgi, lai

- Skaists
ķermenis
Man ļoti svarīgs ir

Vērtības (A2)

Vērtības (3)

uzlabo dzīvi,
uzreiz savādāka
attieksme pret sevi
un no citu puses,
īpaši vīriešu
- Ģimene un tās
motivācija
Svarīgi ir arī
ģimeni pavilkt
līdzi, vēlos būt
kopā, motivēt un
lai mani
atbalsta, jau
uzlabojas
situācija, bet
mans vīrs ir ne
īpaši aktīvs, tas
man traucē
dažreiz

Vērtības (A9)

Vērtības (A4)

Vērtības (A11)

prioritāte tagad
Sevi esmu
ielaidusi,
slinkuma dēļ,
tagad grūti, bet
cenšos
- Ģimene un tās
motivācija
Ja būšu aktīva,
tad varēšu daudz
laika pavadīt
kopā ar savu
ģimeni, būt
aktīvāka ar
maniem
bērniem, nevis
sēdēt mālā, to
ļoti vērtēju

man ir skaists
ķermenis, lai es
patiktu sev, uz to es
eju, tas motivē, bet
dažreiz patīk daudz
ēst, tas traucē

mans ķermenis.. ja
esmu apmierināta
ar to, tad arī
emocionālais
stāvoklis ir labs

Sasniegumu
vērtības
- Trenera
zināšanu līmenis
Ja treneris zina,
ko dara, tad var
vieglāk sasniegt
to, ko vēlies.. bez
trenera tas nav
iespējams, tu
izdomā sev daudz
atrunu, izdomā, ka
slikti, grūti,
nevari, treneris
spēj izskaidrot,
noskaņot, palīdzēt,
bez tā nevar

- Ģimene un tās
motivācija
Negribu atpalikt
no sava bērna..
vēlos būt tāda
mamma, kas tiek
līdzi, ir sportiska,
nevis nevar ar
bērnu pavadīt
laiku kopā aktīvi

Sasniegumu
vērtības
- Spēja sasniegt
to, ko vēlas,
disciplinējot sevi
Es ļoti cenšos būt
aktīva, lai
sasniegtu savus
mērķus, un
regulāri apmeklēt
nodarbības, bet
mans
emocionālais
stāvoklis dažreiz
to ietekmē,
disciplīna ir
svarīga gan
sportā, gan uzturā

Apkopojot iegūtos rezultātus par vajadzībām, interesēm un vērtībām klasterī aktīva
bērnība un vāja motivācija tagad un apvienojot to ar dzīvesveida paradumiem, par kuriem
iegūta informācija intervijas un anketēšanas laikā, var secināt, ka respondentēm pastāv
vairākas kopīgas iezīmes (skat. 24. tabulu 119. lp.).
Izanalizējot klastera vajadzības, intereses, vērtības un dzīvesveidu, var secināt, ka
visām respondentēm konstatētas vajadzības būt veselai un labi izskatīties un vērtība aktīvs
dzīvesveids. Visas respondentes bijušas aktīvas bērnībā, bet vēlāk fiziskās aktivitātes tikušas
uztvertas piespiedu kārtā kā apgrūtinājums. 3 respondentēm neregulāras fiziskās aktivitātes
bijušas ģimenes dēļ, bērnu vai vecāku dēļ, kas novedis pie motivācijas trūkuma vēlāk uzsākt
būt fiziski aktīvai, kas arī izskaidro vērtību aktīvs dzīvesveids šobrīd. Neviena respondente
nelieto veselīgu uzturu, visas lieto alkoholu un 3 respondentes smēķē.
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24. tabula
Vajadzības, intereses, vērtības un dzīvesveids
klasterī aktīva bērnība un vāja motivācija tagad pirms modeļa izmantošanas
A2

A3

A9

A4

Vajadzības
Būt veselai (9 %)
Labi izskatīties
(7 %)

Vajadzības
Būt veselai (7 %)
Labi izskatīties
(7 %)

Vajadzības
Būt veselai (9 %)
Labi izskatīties
(17 %)
Pašīstenoties (8 %)

Intereses
Sadarbība ar citām
dalībniecēm
nodarbībā

Intereses
Sadarbība ar
citām
dalībniecēm
nodarbībā
Laba pašsajūta

Vajadzības
Būt veselai (3 %)
Labi izskatīties
(20 %)
Pašīstenoties
(12 %)
Intereses

Vingrošana
profesionāļu
uzraudzībā
Vīriešu uzmanība
Vērtības
Aktīvs
dzīvesveids
Emocionāla
stabilitāte
Skaists ķermenis

Laba pašsajūta
Āra aktivitātes
Joga

Vērtības
Aktīvs
dzīvesveids
Emocionāla
stabilitāte
Ģimene un tās
motivācija

Vērtības
Aktīvs
dzīvesveids
Emocionāla
stabilitāte
Skaists ķermenis
Ģimene un tās
motivācija

Pozitīvisms,
dzīvesprieks
nodarbības laikā
un pēc tās
Trenera zināšanu
līmenis
FA līmenis
Pēdējā mēnesī –
9 reizes
Augstas
intensitātes FA,
veselību veicinoša
Augstas
intensitātes FA
(2 x nedēļā) –
90 min.
Mērenas
intensitātes FA –
(3 x nedēļā) – 60
min.

Intereses
Sacensība ar citām
dalībniecēm
nodarbībā

Vērtības
Aktīvs
dzīvesveids

Skaists ķermenis

FA līmenis
Pēdējā mēnesī –
6 reizes
Virs vidējas
intensitātes FA,
veselību veicinoša
Augstas
intensitātes FA
(3 x nedēļā) –
60 min.

FA līmenis
Pēdējā mēnesī –
12 reizes
Augstas intensitātes
FA, veselību
veicinoša
Augstas intensitātes
FA
(3 x nedēļā) –
60 min.

Mērenas
intensitātes FA –
0 min.

Mērenas
intensitātes FA –
(4 x nedēļā) – 90
min.
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Vajadzības
Būt veselai (3 %)
Labi izskatīties
(10 %)

Intereses

Laba pašsajūta
Āra aktivitātes

Labs izskats
Laba ēstgriba

Pozitīvisms,
dzīvesprieks
nodarbības laikā un
pēc tās

FA līmenis
Pēdējā mēnesī –
10 reizes
Virs augstas
intensitātes FA,
veselību
veicinoša
Augstas
intensitātes FA
(3 x nedēļā) –
60 min.
Mērenas
intensitātes FA –
(3 x nedēļā) –
120 min.

A11

Vērtības
Aktīvs
dzīvesveids
Emocionāla
stabilitāte
Skaists ķermenis
Ģimene un tās
motivācija
Pozitīvisms,
dzīvesprieks
nodarbības laikā un
pēc tās
Spēja sasniegt to,
ko vēlas,
disciplinējot sevi
FA līmenis
Pēdējā mēnesī –
10 reizes
Virs vidējās
intensitātes FA,
veselību veicinoša
Augstas
intensitātes FA –
0 min.

Mērenas
intensitātes FA –
(3 x nedēļā) – 60
min.

A2

A3

A9
Iet kājām –
(2 x nedēļā)
15 min.
Pavada sēžot –
480 min.
Aktīvā bērnība

A4

A11

Iet kājām –
(4 x nedēļā)
20 min.
Pavada sēžot –
300 min.
Aktīvā bērnība

Iet kājām –
(5 x nedēļā)
40 min.
Pavada sēžot –
540 min.
Aktīvā bērnība

Iet kājām –
(7 x nedēļā)
10 min.
Pavada sēžot –
300 min.
Aktīvā bērnība

Iet kājām – 0 min.

Pasīvs pusaudža
un jaunības laiks

Pasīvs pusaudža
un jaunības
laiks

Aktīvs pusaudža
un jaunības laiks

Aktīvs pusaudža
un jaunības laiks

Nav bijusi
vajadzība vingrot
ģimenes dēļ,
neregulāra FA
FA vairāk
piespiedu kārtā

Nav bijusi
vajadzība vingrot
ģimenes dēļ,
neregulāra FA
FA vairāk
piespiedu kārtā

Neregulāra FA
ģimenes dēļ

FA vairāk tāpēc,
ka vajag

FA vairāk tāpēc, ka
vajag

Motivācijas
trūkums vēlāk

Motivācijas
trūkums vēlāk

Motivācijas
trūkums vēlāk

Uztura
paradumi
Nelieto veselīgu
uzturu
Lieto alkoholu
(dažreiz)
Smēķē

Uztura
paradumi
Nelieto veselīgu
uzturu
Lieto alkoholu
(dažreiz)
Smēķē

Motivācijas
trūkums vēlāk,
slinkums
Uztura
paradumi
Nelieto veselīgu
uzturu
Lieto alkoholu
(dažreiz)
Nesmēķē

Universitātes
programmā
obligāta FA
Motivācijas
trūkums vēlāk

Uztura
paradumi
Nelieto veselīgu
uzturu
Lieto alkoholu
(dažreiz)
Nesmēķē

Uztura
paradumi
Nelieto veselīgu
uzturu
Lieto alkoholu
(dažreiz)
Smēķē

Pavada sēžot –
480 min.
Aktīvā bērnība

Ļoti liela slodze
agrāk, nogurums

Balstoties uz kodu līdzību, izveidoti 3 respondentu klasteri, izvērtējot vajadzības,
intereses, vērtības un fiziskās aktivitātes katrā klasterī, izveidoti respondentu profili un
izpētītas mijsakarības tajos (skat. 31. attēlu).

31. attēls. Interviju rezultātu dendogramma: klasteru analīze
Visos klasteros pastāv tendence ar fiziskajām aktivitātēm apmierināt savas
fizioloģiskās vajadzības būt veselai un labi izskatīties. Klasteros konstatētas arī vairākas
respondenšu kopīgās intereses, kas vērstas uz citiem cilvēkiem, piemēram, sadarbība ar citām
dalībniecēm nodarbībās vai vingrošana profesionāļu uzraudzībā, kā arī sevis attīstīšanas
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aktivitātes, piemēram, āra aktivitātes, joga u. c. Vairākām respondentēm konstatētas vienādas
vērtības, piemēram, aktīvs dzīvesveids, emocionālā stabilitāte, ģimene un tās motivācija.
Izanalizējot intervijas, atklātas vairākas saistības starp interviju kodiem, kas balstīti uz
respondenšu izteikumiem (skat. 50. pielikumu):
1) izjūtas no skolas laikiem (diskomforts klases biedru dēļ) ietekmē dzīves kvalitāti
šobrīd (Jaccard coefficient = 1),
2) ģimene ir stimuls nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, un fiziskās aktivitātes ir
nepieciešamas psiholoģiskajai labsajūtai (Jaccard coefficient = 1),
3) tagad ļoti patīk fiziskās aktivitātes, bet psiholoģiskās barjeras traucē ar tām nodarboties
(Jaccard coefficient = 1),
4) trūkst ģimenes (problēmas ar to) un cilvēku vidū izjūt apspiestību (it īpaši fizisko
aktivitāāu laikā) (Jaccard coefficient = 1),
5) pateicoties fiziskajām aktivitātēm, disciplinē sevi, kas palīdz justies drošākai,
pārliecinātai par sevi (Jaccard coefficient = 1),
6) izpratne par to, ka kustība ir dzīve, un fiziskās aktivitātes saista vairāk un vairāk
(Jaccard coefficient = 1),
7) pārtraukums fiziskajās aktivitātēs un sēdošs darbs (Jaccard coefficient = 1),
8) fiziskās aktivitātes palīdz ķermenim, un rezultāts ir atkarīgs no trenera (Jaccard
coefficient = 1),
9) mazkustīgs dzīvesveids un ģimenes motivāciju (kontekstā ar motivācijas trūkumu)
(Jaccard coefficient = 1),
10) morālā apmierinātība un pārliecība par savām spējām fizisko aktivitāšu ietekmē
(Jaccard coefficient = 1),
11) zināšanas un izpratne par sporta nepieciešamību bērnībā (Jaccard coefficient = 1),
12) enerģijas izlāde fizisko aktivitāšu laikā, un fiziskās aktivitātes palīdz bērnu
audzināšanā (Jaccard coefficient = 1),
13) brīvā laika pavadīšanas paradumi un skaistums (Jaccard coefficient = 1),
14) fiziskās aktivitātes fiziskajai labsajūtai un pārtraukums fiziskajās aktivitātēs (Jaccard
coefficient = 1),
15) aktīvs pusaudža laiks un pašapziņa tagad (Jaccard coefficient = 1),
16) fiziskās aktivitātes kā prioritāte dzīvē un lepnums par sevi (Jaccard coefficient = 1),
17) nožēla, ka kādreiz pamests sports, un patīkams nogurums pēc fiziskajām aktivitātēm
tagad (Jaccard coefficient = 1),
18) citu viedoklis un mērķtiecīgums (Jaccard coefficient = 1),
19) veselības uzturēšana un pozitīvisms nodarbību laikā un pēc tām (Jaccard coefficient =
1),
20) aktīvs bērnības laiks un sporta zāles apmeklēšana (Jaccard coefficient = 1),
21) dzīvesveida maiņa un ģimenes aktivitātes (Jaccard coefficient = 1),
22) fiziskās aktivitātes kā motivācija veselīgam dzīvesveidam un nepieciešamība
disciplinēt sevi (Jaccard coefficient = 1),
23) liela fiziskā slodze agrāk un nepietiekama apņēmība tagad (Jaccard coefficient = 1),
24) svara samazināšana un pašpietiekamība (Jaccard coefficient = 1), un enerģijas
pieplūdums,
25) fiziskās aktivitātes kompānijas pēc un „sports nav mans” (Jaccard coefficient = 1), un
vecāku atbalsta trūkums fiziskajām aktivitātēm,
26) pasīvs pusaudža laiks un fizisko aktivitāšu uztvere kā piespiedu darbs (Jaccard
coefficient = 1), un veselība (psihoemocionālā un fiziskā),
27) zināšanas par ķermeni un prasme trenēties patstāvīgi (Jaccard coefficient = 1),
28) ārstnieciskā vingrošana un izpratne par treniņu procesu (Jaccard coefficient = 1),
29) maz fizisko aktivitāšu bērnībā un nepatika pret tām (Jaccard coefficient = 1),
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30)
31)
32)
33)

aktīvs dzīvesveids un slaids ķermenis (Jaccard coefficient = 1),
neregulāras fiziskās aktivitātes un garastāvokļa ietekme (Jaccard coefficient = 1),
fiziskā aktivitāte un laba pašsajūta (Jaccard coefficient = 1),
garastāvoklis un prieks no fiziskajām aktivitātēm un to rezultāta (Jaccard coefficient =
1).
Balstoties uz iegūtajiem datiem, var secināt, ka 61 % respondenšu ir bijušas aktīvas
bērnībā un tikai 30 % – pusaudžu gados ģimenes motivācijas trūkuma dēļ. Balstoties uz
sākotnējās izpētes rezultātiem par respondenšu dzīvesveidu, var secināt, ka neregulāras
fiziskās aktivitātes pārsvarā ir saistītas ar ģimeni, kura nav atbalstījusi un motivējusi būt
fiziski aktīvai pusaudža vai pieaugušo vecumā.
Apkopojot visu klasteru dzīvesveida raksturojumu kā investīcijas savā fiziskajā
kapitālā, jāsecina, ka visas respondentes tagad ir fiziski aktīvas ikdienā, tomēr diezgan daudz
laika pavada sēžot (462 ± 34,7 min. dienā). Vairumam respondenšu ir tikai organizētās
fiziskās aktivitātes ar treneri vai mājas kārtošana.
Raksturojot veselīgu uzturu kā veselīga dzīvesveida komponentu, jāsecina, ka neviena
nelieto respondente nelieto veselīgu uzturu, 9 respondentes lieto alkoholu un 6 – smēķē.
Raksturojot respondenšu brīvā laika pavadīšanas paradumus kā citas sociālās darbības
sabiedrībā, jāsecina, ka viņas ir sociāli aktīvas brīvajā laikā, nejūtas vientuļas, viņām ir draugi,
paziņas un ģimene.
3.1.3. Fiziskā sagatavotība
Lai noteiktu fiziskā kapitāla struktūrkomponenta ķermeņa maiņas vērtība rādītāju
fiziskā veselība, promocijas pētījumā noteikta uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība. Šim
nolūkam izmantoti Eirofit testi un bioimpedances metodes. Kardiorespiratorās sistēmas
darbspējas noteikšana pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošnas veikta
laboratorijas apstākļos, izmantojot kardiopulmonālās diagnostikas iekārtu Master Screen
CPX, veicot kardiorespiratorās slodzes testu ar izelpas gāzu analīzi, kur kompleksi konstatēta
un novērtēta sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas darbība miera periodā, slodzes laikā un
atjaunošanās laikā pēc slodzes. Testa laikā papildus reģistrēta respondenšu uzrādītā darbspēja
(tests precīzāk aprakstīts 2. daļas 2.2.3.2. apakšnodaļā) (skat. 25. tabulu 123. lp. un 26. tabulu
124. lp.).
Balstoties uz iegūto informāciju testa laikā, sporta ārsts individuāli katrai respondentei
izvirza galveno mērķi turpmākajai promocijas pētījuma praktiskajai daļai, lai paaugstinātu
viņas darbspēju un uzlabotu fizisko veselību. Respondentes šādu testu veica pirmo reizi,
vairākas respondentes pārtrauca slodzi elpas trūkuma dēļ, ko izraisīja gāzes analizatora
maska. Līdz ar to viņas nespēja pilnvērtīgi parādīt sava organisma fizisko darbspēju.
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, raksturota katras respondentes kardiorespiratorās
sistēmas darbspēja pirms promocijas pētījuma praktiskās daļas.
Analizējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka gandrīz visām respondentēm sirds
asinsrites sistēmas reakcija uz slodzi ir normotoniska un tikai 1 respondentei – hipertoniska.
4 respondentēm ir labs atjaunošanās periods pēc slodzes, 5 respondentēm – pagarināts un
1 respondentei – apmierinošs. 5 respondentēm ir laba fiziskās slodzes adaptācija,
4 respondentēm – pazemināta un 1 respondentei nav slodzes adaptācijas, kas var būt saistīts ar
uztraukumu, nogurumu vai pat stresu slodzes laikā. 6 respondentes pārtrauca slodzi elpas
trūkuma dēļ, 2 respondentes – kāju muskulatūras noguruma dēļ, 1 respondente – vispārēja
noguruma dēļ. 4 respondentēm slodzes laikā ir ritmiska elpošana un 6 respondentēm
neritmiska, kas izraisīja elpas trūkumu un slodzes pārtraukšanu testa laikā.
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Testa
kopējais
laiks
(min.)

18

14

18

18

18

14

20

22

16

18

Resp.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

10

9

14

12

7

11

11

10

7

11

Slodzes
fāze
(min.)

120

180

160

140

100

140

130

120

120

130

Maksimālā
slodze (W)

33,6

32,6

35,9

39,7

42,1

36,1

34

27,8

23,2

39,5

Maksimālais
skābekļa
patēriņš
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2,3

2,2

2,4

2,7

2,7

2,4

2,4

1,8

1,5

2,5

Organisma
fiziskā
darbspēja
W/kg

1,9

2,2

2,4

2,4

1,4

2,4

2,4

1,5

1,5

2

Sirds
funkcionālais
indekss
(pulss 170)

135

126

106

124

156

137

133

121

138

151

Aerobais
slieksnis
pirms
slodzes

Kardiorespiratorās sistēmas darbspēja pirms modeļa izmantošanas

171

150

142

169

180

160

163

167

160

175

Anaerobais
slieksnis
pirms
slodzes

180

162

162

179

186

169

171

177

169

186

Sirdsdarbība,
esot
maksimālai
slodzei

25. tabula

26. tabula
Kardiorespiratorās sistēmas darbspējas raksturojums pirms modeļa izmantošanas
Resp.

Reakcija uz
slodzi

A1

Normotoniska

A2
A3

Normotoniska
Normotoniska

A4
A5

Normotoniska
Normotoniska

A6
A7
A8

Normotoniska
Normotoniska
Normotoniska

A9
A10

Normotoniska
Hipertoniska

Slodzes
pārtraukšanas
iemesls
Nogurums kāju
muskulatūrā
Elpas trūkums
Nogurums kāju
muskulatūrā
Elpas trūkums
Vispārējs
nogurums
Elpas trūkums
Elpas trūkums
Nogurums kāju
muskulatūrā
Elpas trūkums
Elpas trūkums

Pagarināts

Fiziskās
slodzes
adaptācija
Pazemināta

Ritmisks

Pagarināts
Labs

Pazemināta
Laba

Neritmisks
Ritmisks

Labs
Pagarināts

Laba
Pazemināta

Neritmisks
Neritmisks

Pagarināts
Apmierinošs
Labs

Pazemināta
Laba
Laba

Ritmisks
Neritmisks
Neritmisks

Labs
Pagarināts

Laba
Neadaptēta

Neritmisks
Ritmisks

Atjaunošanās
periods

Elpošana ritms

Vairākas respondentes testa laikā izjuta palielinātu uztraukumu, pieredzes trūkumu un
bailes, kas varēja nelabvēlīgi ietekmēt respondenšu uzrādīto darbspēju. Vairākas respondentes
min faktu, ka viņām traucējis gāzes analizatora maskas specifiskais aromāts vai ka gāzes
analizatora maska traucējusi brīvi elpot. 1 respondente min nepatīkamu faktu – aizrādījumu
par viņas nelielo ķermeņa svaru, kas izsitis viņu no ritma pildīt testu. Vēl dažas respondentes
norāda, ka bijis grūti šo slodzi veikt telpā, neierastā vidē. Ņemot vērā visus šos traucējošos
nosacījumus, var secināt, ka uzrādītā fiziskā darbspēja var arī nebūt maksimālā, ko organisms
var parādīt, jo vairākām respondentēm bija iebildumi pret testa veikšanas procedūru, tāpēc
papildus vērtēts sirds funkcionālais indekss, pulsam esot 170 sitieni/minūtē. Balstoties uz
iegūto informāciju, respondenšu kardiorespiratorā darbspēja raksturota detalizētāk (skat.
27. tabulu 125. lp.; SF – sirdsdarbības frekvence; VFS – vispārēja fiziskā sagatavotība).
Analizējot iegūtos rezultātus, jāsecina, ka 6 respondentēm organisma fiziskā darbspēja
ir augsta (W/kg), 2 respondentēm – virs vidējā līmeņa, 1 respondentei vidējā līmenī un
1 respondentei zem vidējā līmeņa.
Sirds funkcionālais indekss, pulsam esot 170 sitieni/minūtē, 3 respondentēm ir zem
vidējā līmeņa, 1 respondentei – vidējā līmenī, 2 respondentēm – virs vidējā līmeņa un
4 respondentēm – augsts. Sirds funkcionālais indekss, pulsam esot 170 sitieni/minūtē, parāda
cilvēka vispārējās darbspējas jaudu, kuru viņš var veikt, esot šādam pulsam. Tests pamatots ar
to, ka viens no galvenajiem fiziskās darbspējas noteicošajiem faktoriem ir sirds attīstība.
Veicot vienādas jaudas slodzi, sportistam ar trenētu sirdi un augstu darbspēju sirdsdarbības
frekvence pieaug mazāk nekā netrenētam. Tādēļ jauda, kas atbilst sirdsdarbības frekvencei
170 sitieni/minūtē, cilvēkam ar trenētu sirdi ir lielāka, līdz ar to – arī lielāka darbspēja. Starp
darba jaudu un sirdsdarbības frekvenci pastāv lineāra sakarība, īpaši diapazonā no 120 līdz
170 sitieni/minūtē.
Vispārēja fiziskā sagatavotība, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, 4 respondentēm ir
augsta, 2 respondentēm – virs vidējā līmeņa, 3 respondentēm – vidējā līmenī un
1 respondentei – zem vidējā līmeņa.
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Sirds vadīšanas sistēmā visām respondentēm ir norma, sirds ritma traucējumi nav
reģistrēti, išēmiskās izmaiņas EKG slodze neprovocē.
27. tabula

Resp.

Kardiorespiratorās sistēmas darbspējas raksturojums
pirms modeļa izmantošanas un ieteikumi
Slodze
išēmiskās
izmaiņas
EKG

A`1

1

nereģistrē

norma

virs vidēja

virs vidējā

augsta, jo
neliels svars

A2

neprovocē

nereģistrē

norma

zem vidējā

zem vidējā

zem vidējā
līmeņa

A3

neprovocē

nereģistrē

norma

vidēja

zem vidējā

vidējā
līmenī

A4

neprovocē

nereģistrē

norma

augsta

augsts

augsta

A5

neprovocē

nereģistrē

norma

augsta

augsts

augsta

A6

neprovocē

nereģistrē

norma

vidēja

zem vidējā

augsta/jo
neliela
muskuļu
masa

A7

neprovocē

nereģistrē

norma

augstā

augsts

augsta

A8

neprovocē

nereģistrē

norma

augstā

augsts

augsta

A9

neprovocē

nereģistrē

norma

virs vidējā

virs vidējā

A10

neprovocē

nereģistrē

norma

vidējā

vidējā

virs vidējā
līmeņa
virs vidējā
līmeņa

Sirds
ritma
traucēj.

Sirds
vadīšanas
sistēma

Vispārēja
fiziskā
sagatavotība

Sirds
funkcionālais
indekss
(pulss 170)

Organisma
fiziskā
darbspēja
W/kg
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Ieteikums

bāzes
trenēšana
(60–70 %
no max
SF)
bāzes
trenēšana
(60–70 %
no max
SF)
samazināt
svaru
bāzes
trenēšana
(60–70 %
no max
SF)
elpošanas
ritms,
motivācija
samazināt
stresu
bāzes
trenēšana
(60–70 %
no max
SF)
palielināt
slodzes
intensitāti
elpošanas
ritms,
motivācija
uzlabot
VFS
bāzes
trenēšana
(60–70 %
no max
SF)

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, lai uzlabotu sirds ekonomiskumu,
5 respondentēm ir jāuzlabo vispārējā izturība, t. i., jātrenē nepārtraukta, vienmērīga slodze ar
intensitāti 60–70 % no maksimālās sirdsdarbības frekvences, turklāt vienai no viņām ir
jāsamazina tauku procentuālais daudzums. 1 respondentei konstatētas labas kardiorespiratorās
sistēmas rezerves, tomēr jāuzlabo vispārēja fiziskā sagatavotība, kas traucē paradīt augstāku
darbspēju testa laikā, iestājoties kāju muskuļu nogurumam. 2 respondentēm ir jāuzlabo
elpošanas ritms, jāiemāca slodzes laikā pareizi elpot un jāpalielina slodzes intensitāte, jo
viņām ir augsta darbspēja, bet trūkst motivācijas. 1 respondentei jāpalielina slodzes
intensitāte, no vienmērīgās slodzes jāpariet uz pārmaiņus slodzi, tādējādi piespiežot viņu iziet
no komforta zonas, kas palīdzēs attīstīt darbspēju un ļaus strādāt ekonomiskāk, esot arī
augstākas intensitātes slodzei. 1 respondentei ir jāveic nomierinoši, stresu mazinoši
vingrinājumi, jo konstatēts uztraukums, stress, nervozitāte un nespecifiskas izmaiņas
kardiogrammā.
Lai izvērtētu respondenšu motoro gatavību, promocijas pētījumā veikti EUROFIT
motorās gatavības testi, kas pielāgoti pieaugušajiem. Testa procedūrā nekas nav mainīts, tests
veikts laboratorijas apstākļos, sporta ārsta uzraudzībā, katrai respondentei individuāli, lai
mazinātu iespējamos riskus. Testu veido: (1) ķermeņa līdzsvara noteikšanas tests – flamingo
tests; (2) roku kustību ātruma noteikšanas tests – uzsitieni uz plāksnes; (3) lokanības
noteikšanas tests – sēdēt un sniegties; (4) pleca locītavas kustību amplitūdas noteikšanas
tests – pleca abdukcija; (5) gūžas locītavas kustību amplitūdas noteikšanas tests – gūžas
abdukcija; (6) eksplozīvā spēka noteikšanas tests – vertikāls lēciens; (7) statiskā spēka
noteikšanas tests – rokas tvēriens; (8) ķermeņa spēka noteikšanas tests – ķermeņa augšdaļas
pacelšana uz augšu un (9) funkcionālā spēka noteikšanas tests – kāriens ar saliektām rokām
(skat. 28. tabulu 127. lp.; testēšanas apraksts un procedūra: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/datubazes/rstniecb-izmantojamo-medicnisko-tehnoloiju-datu-bze/32-sporta-medicinasmediciniskie-pakalpojumi/EUROFIT-metode). Testu veikšanas procedūra detalizēta aprakstīta
promocijas darba 2. daļas 2.2.4.1. apakšnodaļā.
Balstoties uz iegūtajiem motorās gatavības testēšanas rezultātiem, var secināt, ka
respondenšu rezultāti ir ļoti atšķirīgi, kas saistīts ar dažādu fizisko sagatavotību. Konkrētie
rezultāti nav salīdzināti ar citu pētījumu rezultātiem, bet galvenokārt veikti, lai izstrādātu
fiziskā kapitāla veicināšanas modeli fitnesā un izvērtētu motorās gatavības rādītājus pirms tā
izmantošanas un pēc tās.
Izvērtējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka līdzsvara noteikšanas testu vislabāk
sākotnēji izpildīja respondente A10, 30 sekunžu laikā nezaudējot līdzsvaru ne reizi, roku
veiklības testu vislabāk izpildīja respondente A5, vislabākā lokanība sēdus ir respondentēm
A4 un A8. Vairākām respondentēm ir atšķirīgi lokanības rādītāji uz labajiem un kreisajiem
sāniem, kas var liecināt par muguras asimetriju. 2 respondentēm ir atšķirīga kustību amplitūda
labā un kreisā pleca locītavā, kas liecina par locītavu atšķirīgu mobilitāti. 4 respondentēm ir
atšķirīga kustību amplitūda labās un kreisās gūžas locītavā, kas var liecināt par locītavu
atšķirīgu mobilitāti, stājas problēmām, sasprindzinājumu, muskuļu saīsinājumu u. c.
iemesliem. Vislabākais rezultāts eksplozīvā spēka noteikšanas testā ir respondentei A5,
statiskā spēkā noteikšanas testā – respondentei A9, ķermeņa vispārējā spēka noteikšanas
testā – respondentei A4 un funkcionālā spēka noteikšanas testā – respondentei A1.
Vērtējot grupas vidējos rezultātus sākumā (skat. 29. tabulu 128. lp.), var secināt, ka,
pildot līdzsvara testu, zaudēts līdzsvars 2 ± 1,6 reizes 30 s laikā, 25 uzsitieni uz plāksnes
vidēji izpildīti 14,7 ± 2,2 s laikā, pildot lokanības sēdus vingrinājumu, sasniegta atzīme 31,8 ±
2,3 cm. Arī grupas kopējos rezultātos redzama neliela asimetrija lokanībā uz sāniem, kustību
amplitūdā plecu un gūžas locītavās.
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28. tabula

Lokanība labais sāns
(grādi)
Lokanība kreisais sāns
(grādi)

Kustību amplitūda
labais plecs (grādi)

Kustību amplitūda
kreisais plecs (grādi)

Kustību amplitūda labā
gūža (grādi)

Kustību amplitūda kreisā
gūža (grādi)

Eksplozīvais spēks
(lēciens) (cm)

Statiskais spēks
(dinamometrs) (kg)

Ķermeņa spēks
(vēdera prese) (s)

Funkcionālais spēks
(kāriens) (s)

3

14

28

22

24

175

178

65

80

17

1,1

30

54

A2

5

14

25

23

19

178

172

50

45

36

0,98

23

3

A3

2

14

29

23

23

180

180

80

80

15

0,7

24

8

A4

1

13

43

28

29

180

180

115

120

35

0,73

17

17

A5

1

11.2

38

28

21

179

180

70

70

42

1,2

22.6

52

A6

2

14

25

18

20

180

180

68

65

20

0,94

34

17

A7

4

18

23

24

23

180

180

85

85

20

0,86

22

46

A8

1

14

43

26

26

151

165

62

63

15

1,2

21

4

A9

1

18

32

31

31

185

185

65

65

15

1,3

31

4

A10

0

17

32

15

15

180

180

65

60

15

1

20

22

Lokanība sēdus (cm)

Roku veiklība
(uzsitieni uz plāksnes) (s)

A1

Subjekti

Līdzsvars (reizes 30s)

Motorās gatavības testu rezultāti pirms modeļa izmantošanas

Eksplozīvā spēka noteikšanas testā vidējais rezultāts grupā ir 23 ± 10,4 cm, statiskā
spēka noteikšanas testā – 1 ± 0,2 kg, ķermeņa spēka (vēdera muskulatūras tests) noteikšanas
testā – 24,5 ± 5,4 s un funkcionālais spēks, pildot kārienu, ir 22,7 ± 20,4 sek.
Izvērtējot rezultātus un sporta ārsta rekomendāciju protokolus, var secināt, ka lielāka
uzmanība jāpievērš vingrinājumiem ar sava ķermeņa svaru, līdzsvara vingrinājumiem,
lokanības vingrinājumiem kāju, sānu un muguras muskulatūrai, roku un korsetes
muskulatūras spēka un spēka izturības attīstīšanai.
Baltoties uz šo, var secināt, ka turpmāk visām respondentēm nodarbībās ir jābūt
vērstām uz vispārējas fiziskās sagatavotības uzlabošanu un dziļās muskulatūras trenēšanu, kas
spēs uzlabot visu testu rezultātus, līdzsvarot locītavu un ķermeņa stājas asimetriju.
Vēl viena metode, kas veikta laboratorijas apstākļos un kura ir obligāta, veicot
vispārējas fiziskās sagatavotības noteikšanu ar EUROFIT metodi, ir antropometrija.
Promocijas pētījumā tā veikta, lai noteiktu respondenšu ķermeņa ārējo proporciju izmaiņas kā
izskata rādītāju. Sākotnējie dati ļauj parādīt sieviešu rezultātus pirms fiziskā kapitāla
veicināšanas modeļa izmantošanas (skat. 30. tabulu 128. lp.).
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Ķermeņa spēks
(vēdera prese) (s)

Funkcionālais spēks
(kāriens) (s)

±0,2

±5,4

±20,4

31,8

23,8

23,1

176,8

178

72,5

Standartnovirze

±1,6

±2,2

±2,3 ±4,8 ±4,7

±9,3

±5,5 ±17,7 ±20,1

Kustību amplitūda
labais plecs (grādi)

14,7

Lokanība sēdus (cm)

2

Respondenti
Rezultāts

Statiskais spēks summa
rokām
(dinamometrs) (kg)

Eksplozīvais spēks
(lēciens) (cm)
±10,4

Kustību amplitūda labā
gūža (grādi)

22,7

Kustību amplitūda
kreisais plecs (grādi)

24,5

Lokanība kreisais sāns
(grādi)

1

Lokanība labais sāns
(grādi)

23

Roku veiklība (s)
(uzsitieni uz plāksnes)

73,3

Līdzsvars (reizes 30 s)

Kustību amplitūda kreisā
gūža (grādi)

29. tabula
Motorās gatavības testu rezultātu vidēji rādītāji grupā pirms modeļa izmantošanas

Analizējot grupas antropometriskos rādītājus un sporta ārsta protokolus, var secināt, ka
visas respondentes ir ļoti atšķirīgas un ar dažādiem mērķiem. 2 respondentēm no 10 ķermeņa
masas indekss ir stipri zem normas, kas nozīmē, ka jāpalielina ķermeņa masa. 5 respondentēm
ķermeņa masas indekss ir normas robežās un 3 respondentēm ķermeņa masas indekss norāda
uz fāzi pirms aptaukošanās.
30. tabula

0,7
0,8
0,76
0,72
0,57
0,7
0,66
0,7
0,77
0,69

49
62
58
57
51,5
41
52
60
61
52

Tauku %
(tauku
krokas)

91
107
98
97
90
79
94
102
108
93

Labā
augšstilba
apkārtmērs
(cm)

63
86
75
70
72
56
62
72
83
64

Vidukļa
gurnu
attiecība

16,8
25,7
22,2
23,4
21,9
14,2
19,1
25,8
26,5
20,1

Gurni
(cm)

174,5
180,8
172
153,6
164,5
161,7
165,5
162,2
174
160,1

Viduklis
(cm)

49,1
83,1
65,1
56,1
59,4
35,7
51,1
66,3
80,6
51,4

ĶMI

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Augums
(cm)

Resp.

Ķermeņa
masa (kg)

Antropometriskie rādītāji sievietēm fitnesā pirms modeļa izmantošanas

27,4
43
39,3
36,5
33,7
15,9
31
34,8
37,9
24,4

Ņemot vērā šos rezultātus, var secināt, ka respondentēm ar dažādiem
antropometriskajiem rādītājiem vienā grupā ir atšķirīgi mērķi un to sasniegšanas uzdevumi,
lai fiziskās sagatavotības uzlabošanas process nepasliktinātu sākotnējos rezultātus. Tomēr šos
rādītājus ietekmē arī subjektīva attieksme un dzīvesveids, kuru treneris dažkārt nespēj
izkontrolēt, bet ar izglītošanas procesu var mēģināt to ietekmēt.
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Izmērot tauku procentuālo sastāvu ar kalipometru, jāsecina, ka 4 respondentēm ir
palielināts tauku procentuālais sastāvs, kas norāda uz kritisku stāvokli jeb jau aptaukošanās
sākumu. 5 respondentēm, spriežot pēc kalipometra tauku kroku mērījumiem, tauku
procentuālais sastāvs ir normas robežās un 1 respondentei – zem normas.
Tomēr, lai precīzāk izvērtētu sieviešu ķermeņa kompozīcijas rādītājus un tās iekšējos
parametrus, promocijas pētījumā papildus veikta bioimpedances metode ar Tanita
profesionālo svēršanas platformu (skat. 31. tabulu).
31. tabula

49,1
83,1
65,1
56,1
59,4
35,7
51,1
66,3
80,6
49,8

39,2
48
43,9
38,9
42,9
32,8
38,7
44
47,6
41,1

58,2
44,1
49,9
51,8
53,2
69,5
55,2
49,5
44,4
60,0

1271
1562
1404
1246
1360
1060
1248
1423
1537
1282

1
5
2
2
2
1
1
3
6
1

16
25,2
22,3
22,5
21,8
13,3
18,5
23,5
26,9
19,5

Aptaukošanas
koeficients

12
46
29
19
18
12
12
30
49
14

ĶMI

Vielmaiņa (kal)

Ūdens
daudzums %

Muskuļu masa
(kg)

Tauku %
15,8
41
31,7
26,3
23,9
13
20,1
30
37,9
13

Viscerālie
tauki

175
181
171
156
165
164
165
168
173
160

Metaboliskais
vecums

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Ķermeņa masa
(kg)

Resp.

Augums (cm)

Ķermeņa kompozīcijas rādītāju rezultāti pirms modeļa izmantošanas

- 27,2
14,3
1,2
2,4
- 0,8
- 39,7
- 15,7
6,8
22,5
- 11,5

Samazināti radītāji, ārpus normas
Palielināti radītāji, ārpus normas
Izvērtējot ķermeņa kompozīcijas rezultātus, var secināt, ka bioimpedances metodes
uzrādītais tauku procentuālais daudzums un ar kalipometru izrēķinātais tauku procentuālais
daudzums nedaudz atšķiras. Tanita platformas rādītāju kā iekšējo rādītāju izvērtējuma
metodes kļūdas varbūtība ir ± 2 %. Balstoties uz Tanita ķermeņa kompozīcijas izvērtējuma
datiem, var secināt, ka sievietēm 20–39 gadu vecumā tauku procentuālā daudzuma norma ir
21–32 %. 5 respondentēm tauku daudzums ir normas robežās. Ja sievietei ir 33–38 % tauku,
tad tas ir palielināts tauku procentuālais daudzums, kas konstatēts 1 respondentei. Ja sievietei
ir 39–45 % tauku, tad tā ir aptaukošanās pazīme, kas konstatēts 1 respondentei.
3 respondentēm tauku procentuālais daudzums ir zem normas.
Izvērtējot ūdens daudzumu organismā, var secināt, ka 2 respondentēm ūdens
daudzums ir zem normas, kas, balstoties uz Tanita izstrādātajām normām, sievietēm ir 45–
65 %. Tomēr šis rādītājs var būt saistīts ar ķermeņa kompozīcijas rādītāju noteikšanas
procedūras nepilnībām.
Metaboliskais vecums 2 respondentēm ir daudz lielāks nekā viņu reālais vecums, kas
norāda uz to, ka sievietei jāuzlabo savs dzīvesveids, jāsamazina tauku procentuālais
daudzums, jāpalielina muskuļu masa un uz tā pamata jāpalielina ūdens daudzums organismā,
kas spēs labvēlīgi ietekmēt vielmaiņu.
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Viscerālo tauku daudzums organismā visām respondentēm ir normas robežās, kas,
balstoties uz Tanita zinātniskajiem pētījumiem, ir 1–12 (Tanita Institute Contract Study,
2004; Wang, 2004). Tomēr 2 respondentēm tas ir diezgan liels, salīdzinot ar citām
respondentēm, kas norāda, ka arī iekšējo tauku procentuālais daudzums palielinās.
Ķermeņa masas indekss, balstoties uz Tanita rezultātiem, 2 respondentēm ir stipri zem
normas, 1 respondentei – zem normas, 2 respondentēm norāda uz pirms aptaukošanās stadiju
un 5 respondentēm ir normas robežās. Aptaukošanās koeficients 2 respondentēm ir ļoti liels,
4 respondentēm – ļoti mazs, kas norāda uz ķermeņa kompozīcijas rādītāju nesabalansētību.
Apkopojot uz veselību vērstas fiziskās sagatavotības sākotnējos rezultātus, var
secināt, ka visas respondentes grupā ir atšķirīgas. Tas nozīmē, ka, izstrādājot fiziskā kapitāla
veicināšanas modeli fitnesā, jābūt individuālai pieejai atbilstoši katras respondentes
rezultātiem. Plānojot modeļa izmantošanu, ir jāpielāgojas katras respondentes individuālajām
vajadzībām, interesēm un vērtībām attiecīgajā brīdī, kas labvēlīgi ietekmēs procesu.
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, var secināt: lai uzlabotu fizisko veselību kā
fiziskā kapitāla struktūrkomponentu, ir jāietekmē visas fiziskā kapitāla struktūrkomponenta
investīcijas ķermenī sastāvdaļas kopumā, kā veselīga uztura lietošana, uz veselību orientētas
fiziskās aktivitātes, citas sociālās darbības sabiedrībā, kas nekaitē veselībai. Lai pilnvērtīgi
izvērtētu respondenšu dzīvesveidu, ir jāņem vērā gan objektīvie rādītāji, ko var iegūt ar
pārbaudes metodēm, gan subjektīvie rādītāji, kā respondenšu subjektīvais dzīvesveida
raksturojums un izklāsts, jo tikai abi rādītāji kopā parāda stāvokli un problēmas, kas jāuzlabo.
3.1.4. Sociālā piederība
Lai noteiktu respondenšu sociālo piederību kā dzīves kvalitātes komponentu, veikta
aptauja. Promocijas pētījumā izmantotas latviešu valodā adaptētas dzīves kvalitātes
noteikšanas metodes, kas ietver jautājumus par sociālo piederību. Balstoties uz
instrumentārija aprobācijas pētījumā iegūtajiem rezultātiem, noteiktas aptaujas, kas ietver
kādu sociālās piederības struktūrkomponentu, un no tām izraudzīti jautājumi, kuriem ir
saistība ar fiziskajām aktivitātēm un kuri turpmāk analizēti pirms fiziskā kapitāla veicināšanas
modeļa izmantošanas un pēc tā (skat. iepriekš 7. tabulu).
Struktūrkomponents saistības izjūta ir atspoguļots grupas vides aptaujas un personīgo
ieguvumu indeksa divos jautājumos (skat. 32. tabulu 131. lp.). Izanalizējot jautājumus, kuriem
ir saistība ar fizisko aktivitāti, var secināt, ka 5 respondentēm nodarbību grupa sākumā nav
svarīga un 5 respondentēm dažreiz nav sajūtas, ka viņas ir sabiedrības daļa un ka viņām ir
piederības izjūta nodarbību vai citai grupai.
Struktūrkomponents savstarpējo attiecību uztvere ir atspoguļots dzīves kvalitātes
aptaujas, personīgās labklājības indeksa un vispusīgās dzīves kvalitātes aptaujas A skalas
(skat. 2. pielikumu) 7 jautājumos (skat. 33. tabulu 131. lp. un 34. tabulu 132. lp.). Izvērtējot
dzīves kvalitātes aptaujas jautājumus, kas raksturo komponentu savstarpējo attiecību uztvere,
var secināt, ka 4 respondentes nav apmierinātas vai dažreiz nav apmierinātas ar nodarbību
grupu, kurā ir iesaistījusies, un 1 respondente dažreiz nejutās kā pilnvērtīgs ģimenes loceklis.
Izanalizējot struktūrkomponentu savstarpējo attiecību uztvere, var secināt, ka
5 respondentes ir tikai daļēji apmierinātas ar attiecībām ģimenē un draugiem. Visām
respondentēm ir svarīgas ciešas attiecības ar ģimeni un draugiem. 4 respondentēm ir ne pārāk
svarīgi vai nav svarīgi darīt kaut ko ārpus mājās kopā ar citiem cilvēkiem. Visas respondentes,
izņemot vienu, ir apmierinātas ar savu piederību nodarbību grupai, tomēr 4 respondentes
nepiekrīt apgalvojumam, ka nodarbību grupa vēlētos piedalīties kopīgos pasākumos arī ārpus
nodarbībām.
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Struktūrkomponents izpratne par to, ka mani šajā grupā ietver, ciena, novērtē ir
atspoguļots personīgā ieguvuma indeksa, vispārējās veselības aptaujas-12 un dzīves kvalitātes
aptaujas 6 jautājumos (skat. 35. tabulu 133. lp.).
32. tabula
Sociālās piederības komponenta saistības izjūta analīze pirms modeļa izmantošanas

Man šī grupa
ir viena no
svarīgākajām
sociālajām
grupām, pie
kurām es
piederu

A1
A2
A3
2
3
5
1
2
3
nemaz nepiekrītu

A4
9

A5
5
4

A6
1
5

A7
7
6

A8
A9
A10
4
1
7
7
8
9
pilnībā piekrītu

Šobrīd nodarbību grupa nav svarīga, ir svarīgākas grupas, nav saistības ar
grupu
Šobrīd attieksme pret nodarbību grupu ir neitrāla vai jau ir saistība ar grupu
2

Vai Jūs
jūtaties kā
sabiedrības
daļa? Vai
Jums ir
piederības
izjūta kādai
grupai,
komandai?

2

2

3
3
2
3
1 – nē; 2 – dažreiz; 3 – jā

3

3

2

Dažreiz nav izjūtas, ka ir sabiedrības daļa. Dažreiz nav piederības izjūtas
nodarbību vai citai grupai
Jūtas kā sabiedrības daļa, ir piederības izjūta nodarbību vai citai grupai

33. tabula
Sociālās piederības komponenta savstarpējo attiecību uztvere analīze
pirms modeļa izmantošanas
A1
1
Vai Jūs esat
apmierināta
ar nodarbību
grupu, kurā
esat
iesaistījusies?

A3
3

A4
A5
A6
A7
3
3
2
3
1 – nē; 2 – dažreiz; 3 – jā

A8
2

A9
2

A10
3

Nav apmierināta vai dažreiz nav apmierināta ar nodarbību grupu, kurā ir
iesaistījusies
Ir apmierināta ar nodarbību grupu, kurā ir iesaistījusies
3

Vai Jūsu
ģimenes
locekļi palīdz
Jums justies
kā
pilnvērtīgam
ģimenes
loceklim?

A2
3

2

3

3
3
3
3
1 – nē; 2 – dažreiz; 3 – jā

Dažreiz nejūtas kā pilnvērtīgs ģimenes loceklis
Jūtas kā pilnvērtīgs ģimenes loceklis
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3

3

3

34. tabula
Sociālās piederības komponenta savstarpējo attiecību uztvere analīze
aptaujā pirms modeļa izmantošanas

Cik
apmierināta
Jūs
esat ar
attiecībām
ģimenē un
draugiem?

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
1
3
3
3
3
2
3
2
2
3
ļoti apmierināta – apmierināta – daļēji apmierināta – ne pārāk apmierināta –
neapmierināta
Daļēji apmierināta, ne pārāk apmierināta vai neapmierināta ar attiecībām ģimenē
un draugiem
Ir ļoti apmierināta vai apmierināta ar attiecībām ģimenē un draugiem
3

Cik
svarīgas
Jums ir
ciešas
attiecības
ar ģimeni
un
draugiem?

Cik
apmierināta
Jūs esat ar
piederību
nodarbību
grupai?

Mūsu
grupas
dalībnieki
labprāt
piedalītos
kopīgos
pasākumos
arī ārpus
nodarbībām

3

Ne pārāk svarīgas vai nav svarīgas ciešas attiecības ar ģimeni un draugiem
Ārkārtīgi svarīgas, ļoti svarīgas, svarīgas ciešas attiecības ar ģimeni un
draugiem
3

Cik svarīgi
Jums ir
darīt kaut
ko ārpus
mājām
kopā ar
citiem
cilvēkiem?

3
2
3
2
3
2
3
3
ārkārtīgi svarīgas – ļoti svarīgas – svarīgas – ne pārāk svarīgas –
nav svarīgas

3
3
4
3
5
3
4
3
ārkārtīgi svarīgi – ļoti svarīgi – svarīgi – ne pārāk svarīgi –
nav svarīgi

4

Ne pārāk svarīgi vai nav svarīgi darīt kaut ko ārpus mājām kopā ar citiem
cilvēkiem
Ārkārtīgi svarīgi, ļoti svarīgi, svarīgi darīt kaut ko ārpus mājām kopā ar citiem
cilvēkiem
7
7
0
1
neapmierinoši

7
2

8

9

3

5

4
5
neitrāli

9
6

7
8

7

9
7
9
10
apmierinoši

Neapmierināta vai neitrālā attieksme pret piederību nodarbību grupai
Apmierināta ar piederību nodarbību grupai
7
8
5
1
2
3
nemaz nepiekrītu

8

9
4

5
5

7
6

3
7

5
6
8
9
pilnībā piekrītu

Nepiekrīt, ka nodarbību grupa vēlētos piedalīties kopīgos pasākumos ārpus
nodarbībām, vai nezina to
Uzskata, ka nodarbību grupa vēlētos piedalīties kopīgos pasākumos ārpus
nodarbībām
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35. tabula
Sociālās piederības komponenta izpratne par to, ka mani šajā grupā ietver, ciena, novērtē
analīze pirms modeļa izmantošanas
A1
2
Vai Jums ir
sajūta, ka
nodarbību
grupā Jūs
pazīst?

A3
3

A4
2

A5
3

A6
2

A7
2

A8
3

A9
2

A10
1

1 – nē; 2 – dažreiz; 3 – jā
Dažreiz neuzskata vai vispār neuzskata, ka nodarbību grupā viņu pazīst
Uzskata, ka nodarbību grupā viņu pazīst
3

Cik bieži
Jūs izejat
no mājām
kopā ar
draugiem
vai
apmeklējat
kādus
pasākumus?

2

2
3
3
1
3
3
2
1 – gandrīz nekad; 2 – dažreiz; 3 – bieži/gandrīz vienmēr

2

Dažreiz iziet vai gandrīz nekad neiziet no mājām kopā ar draugiem vai apmeklē
pasākumus
Bieži, gandrīz vienmēr iziet no mājām kopā ar draugiem vai apmeklē
pasākumus

2
Vai Jūs
jūtat, ka
esat
nozīmīga
apkārtējas
sabiedrības
daļa?

2

2
2
2
2
3
2
2
noteikti nē – ne vairāk kā parasti – vairāk nekā parasti –
daudz vairāk nekā parasti

2

Nejūt, ka ir nozīmīga apkārtējās sabiedrības daļa
Jūt, ka ir nozīmīga apkārtējas sabiedrības daļa
3

Vai sociālās
situācijās
Jūs dažreiz
jūtaties
lieka?

1

2

3
3
2
3
1 – jā; 2 – dažreiz; 3 – nē

2

3

2

3

3

2

2

2

Jūtas vai dažreiz jūtas lieka sociālās situācijās
Nejūtas lieka sociālās situācijās
3

Vai Jūs
bieži
apmeklējat
izklaides
pasākumus
savā
sabiedrībā?

1

2

3

2
1
3
1 – nē; 2 – reti; 3 – bieži

Reti apmeklē vai neapmeklē izklaides pasākumus savā sabiedrībā
Bieži apmeklē izklaides pasākumus savā sabiedrībā

3
Vai Jūs
šajos
izklaides
pasākumos
piedalāties
aktīvi?

A2
2

2

2

3
3
1
3
1 – nē; 2 – dažreiz; 3 – aktīvi

3

Nepiedalās aktīvi vai dažreiz piedalās aktīvi izklaides pasākumos
Aktīvi piedalās izklaides pasākumos

133

Izanalizējot struktūrkomponenta izpratne par to, ka mani šajā grupā ietver, ciena,
novērtē rezultātus, var secināt, ka 6 respondentes neuzskata, ka vietējā sabiedrībā viņas pazīst,
4 respondentes tikai dažreiz iziet un 1 respondente vispār nekad neiziet no mājas kopā ar
draugiem, lai apmeklētu pasākumus, tomēr visas sievietes izjūt, ka ir nozīmīga sabiedrības
daļa. 1 respondente vienmēr jūtas un 3 respondentes dažreiz jūtas lieka sociālajās situācijās,
2 respondentes neapmeklē un 3 respondentes reti apmeklē izklaides pasākumus savā sociālajā
grupā. 1 respondente aktīvi nepiedalās un 4 respondentes tikai dažreiz aktīvi piedalās
izklaides pasākumos savā sociālajā grupā.
Izvērtējot sociālās piederības jautājumus pirms modeļa izmantošanas un zinot katras
respondentes īpatnības un trūkumus kādā no sociālās piederības struktūrkomponentiem, ir
iespēja paaugstināt sociālās piederības izjūtu nodarbību grupai, kas varētu palīdzēt
respondentēm uzlabot sociālo piederību arī ārpus nodarbību grupas.
Kopsavilkums
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, jāsecina: lai uzlabotu sirds ekonomiskumu,
5 respondentēm jāuzlabo vispārēja izturība, 1 respondentei – vispārēja fiziskā sagatavotība,
2 respondentēm – elpošanas ritms, 1 respondentei jāpalielina slodzes intensitāte,
1 respondentei jāveic nomierinoši, stresu mazinoši vingrinājumi. Ķermeņa masas indekss,
balstoties uz Tanita rezultātiem, 2 respondentēm ir stipri zem normas, 1 respondentei – zem
normas, 2 respondentēm norāda uz pirms aptaukošanās stadiju un 5 respondentēm – normas
robežās. Aptaukošanās koeficients 2 respondentēm ir ļoti liels, 4 respondentēm – ļoti mazs,
kas norāda uz ķermeņa kompozīcijas rādītāju nesabalansētību. Tagad visas respondentes ir
fiziski aktīvas ikdienā, lai gan diezgan daudz laika pavada sēžot un maz staigā kājām.
Vairumam respondenšu ir tikai organizētas fiziskās aktivitātes ar treneri vai mājas kārtošana.
Raksturojot veselīgu uzturu kā veselīga dzīvesveida komponentu, jākonstatē, ka neviena
respondente nelieto veselīgu uzturu, vairākas sievietes lieto alkoholu un smēķē. Konkrētās
grupas respondentes ir sociāli aktīvas arī brīvajā laikā, nejūtas vientuļas, viņām ir draugi,
paziņas un ģimene. Izanalizējot sociālo piederību grupai, var secināt, ka 5 respondentēm
nodarbību grupa sākotnēji nav svarīga, 4 respondentes neuzskata, ka nodarbību grupa vēlētos
piedalīties kopīgos pasākumos arī ārpus nodarbībām. 5 respondentēm dažreiz nav sajūtas, ka
viņas ir sabiedrības daļa, viņām nav piederības izjūtas nodarbību vai citai grupai.
4 respondentēm nav svarīgi kaut ko darīt ārpus mājās kopā ar citiem cilvēkiem,
4 respondentes nav apmierinātas ar nodarbību grupu, kurā ir iesaistījušās.
Baltoties uz tikko izklāstīto, var secināt, ka turpmāk visu respondenšu nodarbībām ir
jābūt vērstām uz vispārējas fiziskās sagatavotības uzlabošanu un dziļās muskulatūras
trenēšanu, kas spēs uzlabot visu testu rezultātus, līdzsvarot locītavu un ķermeņa stājas
asimetriju, uzlabot ķermeņa kompozīciju. Nodarbības jāorganizē tā, lai respondentēm
veidotos izpratne par fiziskā kapitāla veicināšanas nepieciešamību un veselīgu dzīvesveidu
kopumā, lai viņas komunicētu savā starpā, pildītu kopīgus uzdevumus, sadarbotos un
veicinātu savu sociālo piederību grupai, kas spēs turpmāk uzlabot katras respondentes
pašuztveri un veicināt viņas sociālo identitāti.

3.2. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izstrāde, izmantošana un
lietderīguma izvērtēšana
Balstoties uz analizēto literatūru par fiziskā kapitāla veicināšanu, ir secināts, ka fitness
kā veselīga dzīvesveida īstenošana ir fiziskā kapitāla struktūrkomponents investīcijas ķermenī,
kas ietver fiziskās aktivitātes, veselīga uztura lietošanu un citas sociālās darbības sabiedrībā,
kuras ietekmē fiziskā kapitāla struktūrkomponentu fiziskā veselība.
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Izanalizējot katras respondentes dzīvesveida subjektīvo novērtējumu, jāsecina, ka
viņām nav pilnvērtīgas izpratnes par veselīgu dzīvesveidu un tā nepieciešamību kā fiziskā
kapitāla sastāvdaļu, kas novedis arī pie fiziskā kapitāla objektīvā radītāja fiziskās veselības
sastāvdaļu nepilnībām, piemēram, palielināts vai samazināts tauku procentuālais daudzums,
zema kardiorespiratorā darbspēja u. c. Bieži par veselīga dzīvesveida neievērošanas iemeslu
minēts ģimenes motivācijas trūkums un neregulāras fiziskās aktivitātes slinkuma vai intereses
trūkuma dēļ. Respondenšu vajadzību raksturojums apstiprina visas pasaules tendences ar
fitnesa palīdzību uzlabot ārējo izskatu, kas saistīts ar zināšanu trūkumu par iekšējā stāvokļa
uzlabošanu un veselīga dzīvesveida nepieciešamību. Vairākas respondentes min faktu, ka
viņām ir ļoti svarīgas trenera zināšanas un pozitīvisms nodarbību laikā. Vairākas respondentes
uzsver aktīvu dzīvesveidu kā vērtību, kas saistīts ar to, ka respondentes vēlas mainīties un
veicināt savu fizisko kapitālu, tomēr pastāv arī šķēršļi.
Iepriekšējā izpētē noteiktās mijsakarības ļauj mērķtiecīgāk izstrādāt un izmantot
fiziskā kapitāla veicināšanas modeli fitnesā, palielinot veselīgu dzīvesveidu veicinošu
nosacījumu daudzumu un samazinot šķēršļus veselīgam dzīvesveidam.
1. Veselīga dzīvesveida šķēršļi, kas konstatēti pirms fiziskā kapitāla veicināšanas
modeļa izmantošanas:
1) sēdošs darbs nelabvēlīgi ietekmē fizisko aktivitāšu daudzumu – ikdienas fizisko
aktivitāšu veicināšana ārpus nodarbību zāles un darba laikā;
2) garastāvoklis un tā maiņas nelabvēlīgi ietekmē fizisko aktivitāšu daudzumu un veidu –
emocionāla stāvokļa līdzsvarošana, savu emociju apzināšanās un regulēšana;
3) psiholoģiskās barjeras un nedrošības izjūta ietekmē fizisko aktivitāšu daudzumu –
drošas vides veicināšana, sociālās piederības veicināšana grupai, psiholoģiskā stāvokļa
līdzsvarošana, mērķa izvirzīšanas procesa izpratnes veicināšana, izpratnes veicināšana
par treniņu procesu;
4) liela slodze nelabvēlīgi ietekmē fizisko aktivitāšu daudzumu noguruma dēļ –
individuālas slodzes pielāgošana katrai respondentei atbilstoši sākotnējās izpētes
rezultātiem;
5) citu cilvēku viedoklis ietekmē mērķtiecīgumu būt fiziski aktīvai un sasniegt savus
mērķus – sociālās piederības veicināšana un veselīga dzīvesveida sekmēšana grupā;
6) sliktas izjūtas un pagātnes pieredze ietekmē dzīvesveidu tagad – pozitīvas pieredzes
veicināšana;
7) mazkustīgs dzīvesveids ir saistīts ar ģimenes motivācijas trūkumu – ģimenes
iesaistīšana modeļa izmantošanas laikā un izpratnes veidošana par brīvā laika aktīvu
pavadīšanu kopā ar ģimeni un atbilstoši ģimenes īpatnībām (balstoties uz respondentes
stāstīto).
2. Veselīgu dzīvesveidu veicinoši nosacījumi, kas konstatēti pirms fiziskā kapitāla
veicināšanas modeļa izmantošanas:
1) izpratne par kustību nepieciešamību labvēlīgi ietekmē fizisko aktivitāšu daudzumu un
interesi pret to;
2) rezultāts un attieksme pret fiziskajām aktivitātēm ir atkarīgi no trenera un viņa
zināšanām;
3) zināšanu palielināšana veicina izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas kopš
bērnības;
4) zināšanas par ķermeni veicina vajadzību trenēties patstāvīgi;
5) skaidrojot fizisko aktivitāšu nepieciešamību, iespējams veicināt izpratni par treniņu
procesu;
6) pozitīvisms nodarbību laikā un pēc tām ietekmē sievietes tieksmi uzlabot veselības
stāvokli ar fizisko aktivitāšu palīdzību;
7) sevis disciplinēšana fizisko aktivitāšu laikā motivē veselīgam dzīvesveidam;
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8) samazinot svaru un uzlabojot savu pašpietiekamību, iespējams veicināt aktīvu
dzīvesveidu.
3. Dzīvesveida saistība ar ģimeni:
1) ģimene ir stimuls nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, kas veicina vajadzību būt fiziski
aktīvai;
2) aktīva bērnība ir saistīta ar turpmāku regulāru fizisko aktivitāti;
3) ja bērnībā vecāki neatbalsta sportu vai fiziskās aktivitātes, tad turpmāk veidojas
izpratne, ka sports nav nepieciešams;
4) ja bērnībā ir mazs fizisko aktivitāšu daudzums, tad turpmāk veidojas nepatika pret
fiziskajām aktivitātēm;
5) ja sieviete pusaudža vecumā ir bijusi pasīva, tad turpmāk fiziskās aktivitātes viņa uztver
kā piespiedu darbu, kas tālāk ietekmē viņas veselības stāvokli un pašapziņu;
6) dzīvesveida maiņa ir iespējama, iekļaujot tajā arī fiziskās aktivitātes kopā ar ģimeni, jo,
aktīvi pavadot brīvo laiku, sieviete kļūst skaista un pašpietiekama.
Lai atrisinātu promocijas darba izvirzīto uzdevumu – izstrādāt un aprobēt fiziskā
kapitāla veicināšanas modeli fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā un noteikt tā ietekmi
uz sieviešu dzīvesveidu, sociālo piederību un fizisko sagatavotību fitnesā – ir jābalstās uz
iepriekš veikto teorētiskās literatūras un dokumentu analīzi, izstrādāto fiziskā kapitāla
izaugsmes veicināšanas un sociālās piederības veicināšanas strukturāli funkcionālo modeli
fitnesā, kā arī uz pētījuma datu apkopojumu.
3.2.1. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izstrāde un izmantošana
Balstoties uz analizēto literatūru, var secināt, ka, veicinot sociālo piederību sievietēm
fitnesā, papildus ir iespējams uzlabot fiziskā kapitāla veicināšanas procesu un veidot sieviešu
vajadzību būt piederīgām un komunicēt, veicināt interesi par nodarbību grupu un aktivitātēm
tajā, kas, savukārt, veidojot vajadzību būt fiziski aktīvai regulāri, uzlabo sieviešu dzīvesveidu.
Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa (skat. 32. attēlu 137. lp.) mērķis ir veselīga dzīvesveida
sekmēšana un fiziskās veselības uzlabošana.
Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa uzdevumi:
1) īstenot fitnesa programmu, balstoties uz iepriekšējā izpētē iegūtajiem datiem,
2) veicināt sociālo piederību fitnesa programmas īstenošanā,
3) sekmēt aktīvu dzīvesveidu un uzlabot fizisko veselību.
Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izstrādē jāņem vērā sākotnējā izpētē iegūtie
rezultāti, kas ietver respondenšu dzīvesveida subjektīvo raksturojumu, vajadzības, intereses
un vērtības attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm, katras respondentes pieredzi, šķēršļus un
veicinošus nosacījumus, fiziskās veselības stāvokli un sociālo piederību. Fitnesa programmas
īstenošanai organizētas fiziskās aktivitātes mazās grupās (2–4 cilvēki) un papildu pasākumi
visai grupai kopā, kas spētu veicināt draudzīgas attiecības grupā un palielinātu sociālo
interesi, ļaujot sievietēm justies droši grupas vidē. Fitnesa programmā ir ietvertas veselīga
dzīvesveida sastāvdaļas un izglītošana par to ievērošanas nepieciešamību, kas spētu samazināt
šķēršļus un palielināt uzlabojošo nosacījumu ietekmi uz sievietes attieksmi pret savu fizisko
kapitālu.
Modeļa lietotāji – fitnesa u. c. sporta veidu treneri.
Iespējamie ieguvumi no fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas:
1) veselīga dzīvesveida un tā nepieciešamības izpratnes veidošana, kas sekmē veselīga
dzīvesveida ievērošanu sieviešu vidū:
- rosina veselību veicinošu uzvedību un paradumus, mazina kaitīgo paradumu skaitu,
- veicina veselīga uztura lietošanas nepieciešamību,
- paaugstina veselību veicinošas fiziskās aktivitātes,
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- palielina sociālo aktivitāšu skaitu sabiedrībā;

FIZISKAIS KAPITĀLS
Ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē –
fiziskā veselība
Uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība:
1) kardiorespiratorā darbspēja
2) motorās gatavības spējas
3) ķermeņa kompozīcija (izskats kā pievilcīgums un seksualitāte)

Investīcijas ķermenī – veselīga dzīvesveida īstenošana
Veselību veicinoša uzvedība un paradumi:
1) veselību veicinošas fiziskās aktivitātes
2) veselīga uztura lietošana
3) citas sociālās darbības sabiedrībā, kas nekaitē veselībai

Fitnesa programmas īstenošana: sociālo piederību veicinoša vide
1) fiziskās aktivitātes mazās grupās 2–3 reizes nedēļā (2–4 cilvēki) + ikdienas
fiziskās aktivitātes – fiziskās sagatavotības uzlabošana
2) izglītojošas lekcijas par fiziskā kapitāla sastāvdaļām un to veicināšanas
nepieciešamību
3) kopīgi pasākumi kā aktīva brīvā laika pavadīšana, sociālās aktivitātes

Fitnesa programmas izstrāde: sociālo piederību veicinošas vides
veidošana
1) fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa mērķa un uzdevumu izvirzīšana
2) sieviešu fizisko aktivitāšu individuālā plāna sastādīšana
3) izglītojošo lekciju tematu apkopošana un satura izstrāde
4) kopīgo pasākumu tematu apkopošana un satura izstrāde

Sākotnējo datu ieguve un izpēte
1) sieviešu dzīvesveida raksturojums, veselīga dzīvesveida ievērošanas šķēršļi un
veicinošie nosacījumi
2) sieviešu vajadzības, intereses un vērtības fitnesā pašlaik
3) uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība
4) sociālā piederība sievietēm fitnesā
32. attēls. Fiziskā kapitāla veicināšanas modelis sievietēm fitnesā
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2) fiziskās veselības uzlabošana:
- kardiorespiratorās sistēmas darbspējas paaugstināšana,
- motorās gatavības uzlabošana,
- ķermeņa kompozīcijas un antropometrijas rādītāju uzlabošana;
3) sociālās piederības kā dzīves kvalitātes komponenta paaugstināšana, kas turpmāk,
uzlabojot sievietes pašuztveri, spēj veicināt sievietes sociālo identitāti.
Mērķgrupa – sievietes fitnesā, kas nodarbojas individuāli, mazās grupās un lielās
grupās.
Informācijas avoti – promocijas darbā izmantotie un citētie informācijas avoti,
zinātniskie raksti, PVO dati un rekomendācijas veselīga dzīvesveida veicināšanai.
Ieteikumi – izmantojot teorētiski pamatotu fiziskā kapitāla veicināšanas modeli
sievietēm fitnesā, ir jāņem vērā konkrēto sieviešu vajadzības, intereses un vērtības aktuālajā
laikposmā, individuālā fiziskā veselība un tās sastāvdaļas, kā kardiorespiratorās sistēmas
darbspēja, motorā gatavība un ķermeņa kompozīcijas rādītāji, konkrēto sieviešu dzīvesveida
raksturojums, tā uzlabojošie un traucējošie faktori, kā arī katras sievietes sociālā piederība
grupai u. c. sociālajām grupām, kas ietekmē citas sociālās darbības sabiedrībā.
Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa tematiskais plānojums atspoguļots 36. tabulā.
36. tabula
Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa tematiskais plānojums
Modeļa posms

Darbības veids un saturs

Sagatavošanas
posms

Sākotnējo datu ieguve un izpēte:
1) sieviešu dzīvesveida raksturojums, veselīga dzīvesveida
ievērošanas šķēršļi un veicinošie nosacījumi
2) sieviešu vajadzības, intereses un vērtības fitnesā pašlaik
3) uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība sievietēm
4) sociālā piederība sievietēm fitnesā

Izstrādes
posms

Fitnesa programmas izstrāde, ievērojot dalībnieču
vajadzības, intereses, vērtības, balstoties uz izpētē
iegūtajiem datiem un iespējām aktīvi piedalīties
programmas īstenošanā: sociālo piederību veicinošas
vides veidošana
1) sporta ārsta rekomendāciju protokolu un testēšanas
protokolu izpēte
2) interviju izpēte, lai izvērtētu veselīga dzīvesveida
ievērošanas šķēršļus un veicinošos nosacījumus un
noteiktu sieviešu vajadzības, intereses, vērtības un iespējas
piedalīties modeļa izmantošanā
3) fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa mērķa un
uzdevumu izvirzīšana
4) fitnesa programmas fizisko aktivitāšu individuālā plāna
izveide
5) fitnesa programmas izglītojošo lekciju tematu izvēle un
satura izstrāde
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Metodes un
līdzekļi
1) daļēji strukturētā
intervija,
anketēšana,
pārrunas
2) EUROFIT
metode,
bioimpedances
metode
3) anketēšana,
pārrunas, daļēji
strukturētā intervija
4) daļēji strukturētā
intervija, pārrunas
1) dokumentu
analīze, datu
kodēšana un
grupēšana
2) pārrunas, klasteru
analīze

6) fitnesa programmas kopīgo pasākumu tematu izvēle un
satura izstrāde
Norises posms Veselīga dzīvesveida sekmēšana un fiziskās veselības
uzlabošana
Fitnesa programmas īstenošana: veselīga dzīvesveida
sekmēšana un fiziskās veselības uzlabošana sociālo
piederību veicinošā vidē
1. Uz veselību orientētas fiziskās sagatavotības uzlabošana
organizētu fizisko aktivitāšu laikā
1) sieviešu kardiorespiratorās spējas uzlabošana
(vispārējas izturības attīstīšana vai aerobās/anaerobās
izturības attīstīšana)
2) dziļās muskulatūras nostiprināšana
3) lokanības attīstīšana
4) ķermeņa spēka attīstīšana (galvenokārt spēka izturība)
5) ķermeņa kompozīcijas rādītāju uzlabošana (ķermeņa
antropometrisko rādītāju uzlabošana, ķermeņa masas
samazināšana, muskuļu masas palielināšana)
2. Sociālās piederības veicināšana grupā – tiek veicināta
kopīgos pasākumos, papildu – fizisko aktivitāšu laikā un
izglītošanas procesā
1) saistības izjūtas veidošana
2) savstarpējo attiecību uztveres uzlabošana nodarbību
grupā
3) izpratne uzlabošana par sevi, savu spēju atzīšana
nodarbību grupā un ārpus tās
Darbības
- Meistarklase par sava imidža veidošanu, sejas un matu
kopšanu ikdienā
- Psihologa lekcija par sava paštēla analīzi, uzlabošanu
un iemīlēšanu
- Pasākums „Ķermeņa rituāls” – pirts procedūra
harmonijai un atpūtai
- Psihologa meistarklase par emocijām un to
kontrolēšanu vai pieņemšanu
- Personības izaugsmes speciālistu meistarklase par
mērķa izvirzīšanu un sasniegšanu
- Skaistumkopšanas diena – holistiskā ķermeņa kopšana,
sevis iemīlēšana
- Nometne – 3 dienas kopā pie jūras, fiziskās aktivitātes
svaigā gaisā, pastaigas, veselīgs uzturs, kustību rotaļas,
stafetes un pārrunas pie ugunskura
3. Aktīva dzīvesveida sekmēšana, izglītošana par fiziskā
kapitāla struktūrkomponentiem un tā veicināšanas
nepieciešamību
Lekcijas
- Aktīvās pauzes darba laikā, ikdienas fiziskās aktivitātes,
aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas kopā ar ģimeni
- Pareizs uzturs un tā lietošana ikdienā, interaktīvās
lekcijas ar receptēm, gatavošanu, pārtikas testēšanu,
mājas uzdevumiem
- Sievietes anatomija un fiziskās aktivitātes
- Prieka hormoni un fiziskās aktivitātes
- Fitness un sieviete
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Vingrinājumi ar
sava ķermeņa svaru,
kardiotrenažieriem,
pilates metodes
vingrinājumi, jogas
vingrinājumi,
vingrinājumi ar
brīvajiem svariem,
vingrinājumi uz
mehāniskajiem
trenažieriem,
vingrinājumi ar
vingrošanas
bumbām, TRX
piekares sistēmu,
TRX Rip trenažieri,
līdzsvara
platformām, stepa
platformām u. c.
Intervāla treniņu
metode,
nepārtrauktā
metode, vienmērīgā
un pārmaiņus
metode, rotaļu
metode, sacensību
metode
Atkārtojuma metode
(sērijās),
nepārtrauktā metode
Atkārtojuma metode
(sērijās,
piegājienos),
intervāla treniņu
metode (arī apļa
veidā), nepārtrauktā
metode
Intervāla treniņu
metode,
nepārtrauktā
metode, atkārtojuma
metode (sērijās un
piegājienos)
Grupu darbs, darbs
pāros, rotaļu
metode, sacensību
metode, pasākumi
ārpus nodarbībām
grupā, pārrunas,
prātavētra, apaļais
galds, interaktīvās
metodes

Lietderīguma
izvērtējuma
posms

Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa fitnesā lietderīguma
izvērtējums atbilstoši iegūtajiem rezultātiem un dalībnieku
atgriezeniskajai saitei, kas ļauj izstrādāt turpmākās
rekomendācijas

Daļēji strukturētā
intervija, aptauja,
pārrunas
EUROFIT metode,
bioimpedances
metode

Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa īstenošanai pieaicināti vairāki speciālisti:
psihologi (2), dietoloģe (1), kosmetoloģijas speciāliste (1), stilists (1), fizioterapeits (1),
personības izaugsmes speciālists (1), sporta ārsts (1), medmāsas (2), profesionāli pirtnieki (2).
Īstenojot fitnesa programmu, lai sekmētu aktīvu dzīvesveidu un uzlabotu fizisko
veselību, katras respondentes fizisko aktivitāšu uzdevumiem ir jābūt atbilstošiem fiziskā
kapitāla objektīvā struktūrkomponenta ķermeņa maiņas vērtība sastāvdaļas fiziskā veselība
rādītāju rezultātiem, kā kardiorespiratorā darbspēja, motorā gatavība un ķermeņa kompozīcija,
kas, balstoties uz izanalizēto literatūru, ir uz veselību orientētas fiziskās sagatavotības rādītāji.
Izanalizējot katras respondentes fiziskās veselības rādītājus un sporta ārsta ieteikumus
tās uzlabošanai, izstrādāts pusgada plāns uz veselību orientētas fiziskās sagatavotības
attīstīšanai katrai respondentei individuāli (skat. 38. tabulu 141. lp.) – atbilstoši izvirzītajiem
uzdevumiem, kas izstrādāti ar sporta ārsta rekomendāciju palīdzību, un, balstoties uz
iegūtajiem datiem pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas.
Visā fitnesa programmas praktiskās daļas īstenošanas laikā galvenie uzdevumi visām
respondentēm ir vispārējās izturības uzlabošana vai aerobās/anaerobās izturības uzlabošana,
lokanības uzlabošana un dziļās muskulatūras spēka izturības attīstīšana. Konkrētos
uzdevumus pilda visas respondentes visa praktiskā pētījuma laikā, sākot no decembra līdz
maijam, mainot slodzes intensitāti un apjomu atbilstoši slodzes paaugstināšanas principiem
(FITT principi – ko veido treniņu biežums, intensitāte, ilgums un veids, kad, paaugstinot
slodzi, drīkst paaugstināt tikai vienu sastāvdaļu) un individuālajai gatavībai veikt slodzi.
Papildus respondentes izpilda konkrētus uzdevumus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus,
piemēram, vispārējas fiziskās sagatavotības uzlabošanu, ķermeņa masas samazināšanu (tauku
procentuālā daudzuma samazināšanu), ķermeņa proporciju korekciju (tauku procentuālā
sastāva samazināšanu un muskuļu masas palielināšanu, muskuļu masas palielināšanu un tauku
procentuālā daudzuma palielināšanu) vai rehabilitāciju. Plānā ietverti arī plānotie vai
neplānotie pārtraukumi. Uz veselību orientētas fiziskās sagatavotības attīstīšanas uzdevumi ir
norādīti, balstoties uz kategoriju apzīmējumiem (skat 37. tabulu).
37. tabula
Fiziskās sagatavotības attīstīšanas plāna kategorijas un apzīmējums
Kategorijas
Vispārēja sagatavotība treniņu slodzei
Vispārējas fiziskās sagatavotības uzlabošana
Vispārējas izturības uzlabošana
Aerobās/anaerobās izturības uzlabošana
Dziļās muskulatūras attīstīšana (spēka izturība)
Lokanības attīstīšana
Muskuļu masas palielināšana
Ķermeņa masas samazināšana
Ķermeņa proporciju uzlabošana
Rehabilitācija
Plānots pārtraukums
Neplānots pārtraukums

Apzīmējums
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A5

A4

A3

A2

A1
1.–7. dec.
8.–14. dec.
15.–21. dec.
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Uz veselību orientētas fiziskās sagatavotības kā fiziskās veselības sastāvdaļas attīstīšanas individuālais plāns

22.–28. dec.
29. dec.–
4. janv.
5.–11. janv.
12.–18. janv.
19.–25. janv.
26. janv.–
1. febr.
2.–8. febr.
9.–15. febr.
16.–22. febr.
23. febr.–
1. marts
2.–8. marts
9.–15. marts
16.–22. marts
23.–29. marts
30. marts5. apr.
6.–12. apr.
13.–19. apr.
20.–26. apr.
27. apr.–
3. maijs

Fizis

38.tabula

4.–10. maijs
11.–17. maijs
18.–24. maijs
25.–31. maijs

A10

A9

A8

A7

A6
1.–7. dec.
8.–14. dec.
15.–21. dec.
22.–28. dec.
29. dec.–
4. janv.
5.–11. janv.
12.–18. janv.
19.–25. janv.
26. janv.–
1. febr.
2.–8. febr.
9.–15. febr.
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16.–22. febr.
23. febr.–
1. marts
2.–8. marts
9.–15. marts
16.–22. marts
23.–29. marts
30. marts–
5. apr.
6.–12. apr.
13.–19. apr.
20.–26. apr.

38. tabulas turpinājums

27. apr.–
3. maijs
4.–10. maijs
11.–17. maijs
18.–24. maijs
25.–31. maijs

Fiziskā kapitāla veicināšanas modelis laika gaitā pielāgots katras respondentes
individuālajām īpatnībām un gatavībai veikt konkrētos uzdevumus. Visas respondentes
sadalītas grupās, balstoties uz viņu iespēju apmeklēt nodarbības, tomēr katrai ieteikts konkrēts
laiks, lai vienas grupas dalībniecēm būtu aptuveni vienāda fiziskā sagatavotība un fizisko
nodarbību galvenais mērķis, piemēram, vispārējas fiziskās sagatavotības uzlabošana un
ķermeņa proporciju uzlabošana (muskuļu masas un tauku procentuālā svara palielināšana) vai
ķermeņa svara samazināšana un vispārējas fiziskās sagatavotības uzlabošana (skat. 39. tabulu;
55., 56. un 57. pielikumu).
39. tabula

1st.

1–1,5 st.

1) ķermeņa
proporciju
uzlabošana
2) dziļās
muskulatūras
attīstīšana
3) lokanības
uzlabošana
4) aerobās/
anaerobās
izturības
attīstīšana

Metodes
pārmaiņus nepārtrauktā
intervālā
apļa treniņu metode
atkārtojuma (sērijās)
rotaļu metode
sacensību metode
Līdzekļi
svara stienis Eleiko
(15 kg), hanteles, TRX,
TRX Rip, Bulgarian Bag,
FitBall, pilates bumbas,
Step platformas,
Bosu un Core platformas,
paklāji u. c.

Pretestības
vingrināšana
Zema
≤ 60 %
≥ 12 reizes
30 s–1,5 min.
Vidēja
60–85 %
6–12 reizes
30 s–1,5 min.
Izturības
vingrināšana
Vidēja
71–79 %
Augsta
80–89 %

1) ķermeņa
proporciju
uzlabošana
2) dziļās
muskulatūras
attīstīšana
3) lokanības
attīstīšana
4) VFS
attīstīšana

Metodes
vienmērīgi nepārtrauktā
atkārtojuma
(piegājienos, sērijās)
Līdzekļi
vingrinājumi
ar savu svaru,
pilates bumbas, Fitball,
līdzsvara plaformas,
TRX piekares sistēma,
espanderi

Pretestības
vingrināšana
% no 1 RM
Zema
≤ 60 %
≥ 12 reizes
Vidēja
60–80 %
6–12 reizes
30 s–1,5 min.
Izturības
vingrināšana
Zema
61–70 %
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Traucējošie/
ietekmējošie
faktori

Intensitāte

Nodarbībās
izmantotās
metodes un
līdzekļi

Nodarbību
mērķis

Nodarbību
biežums
Nodarbības
ilgums
3 x nedēļā
2 x nedēļā

A10, A1, A6

A4, A5, A7, A8

Respondentes

Sieviešu fitnesa grupu raksturojums fiziskā kapitāla veicināšanas procesā

Traucējošie faktori
Nelieto veselīgu uzturu
Lieto alkoholu
Dažreiz nav motivētas
Nepilda trenera
uzdevumus
Ģimenes nav aktīvas
Sēdošs darbs
Pārāk daudz runā un
smejas savā starpā
Ietekmējošie faktori
Laba komunikācija
Vienāda fiziskā
sagatavotība
Vienādi mērķi
Motivē cita citu
Sacensību gars
Nav veselības problēmu
Traucējošie faktori
Veselības stāvoklis
Samazināts ķermeņa svars
Stājas problēmas
Maz komunicē savā starpā
Vēlas pildīt lielāku
slodzes apjomu un
intensitāti, bet nevar
Nestabils emocionālais
stāvoklis
Ģimenes nav aktīvas
Nav drošas par sevi
Ietekmējošie faktori
Disciplīnētas
Nekavē nodarbības
Grib zināt vairāk
Grib pildīt vairāk

1–1,5 st.

Metodes
vienmērīgi nepārtrauktā
metode
apļa treniņu metode
atkārtojuma metode
(sērijās)
rotaļu metode
Līdzekļi
TRX, TRX Rip, Bulgarian
Bag, FitBall, pilates
bumbas, Step platformas,
Bosu un Core platformas,
paklāji u. c.

Pretestības
vingrināšana
% no 1 RM
Zema
≤ 60 %
≥ 12 reizes
30 s–1,5 min.
Vidēja
60–85 %
6–12 reizes
30 s–1,5 min.
Izturības
vingrināšana
Zema
61–71 %
Vidēja
71–79 %

Traucējošie/
ietekmējošie
faktori

Intensitāte

Nodarbībās
izmantotās
metodes un
līdzekļi

Nodarbību
mērķis

Nodarbību
biežums
Nodarbības
ilgums
2 x nedēļā

Respondentes
A3, A9, A2

1) ķermeņa
svara
samazināšana
2) ķermeņa
proporciju
uzlabošana
3) dziļās
muskulatūras
attīstīšana
4) lokanības
uzlabošana
5) VFS
attīstīšana

Traucējošie faktori
Veselības problēmas
ģimenes locekļiem
Ģimenes locekļa
zaudējums
Trūkst motivācijas
Daudz darba
Ģimenes problēmas
Nelieto veselīgu uzturu
Lieto alkoholu
Nevar sevi disciplinēt
Daudz atrunu
Nepilda trenera
uzdevumus
Nav drošas par sevi
Žēlo sevi
Ietekmējošie faktori
Bērni
Dzīvesbiedrs
Draugi

Kopumā izveidotas 3 grupas, tomēr dažreiz respondentes apmeklē nodarbības arī citā
grupā. 1. grupa (respondentes A4, A5, A7, A8) apmeklē nodarbības 3 reizes nedēļā
plkst. 17.00, 2. grupa (respondentes A1, A6, A10) apmeklē nodarbības 2 reizes nedēļā
plkst. 18.00, 3. grupa (respondentes A2, A3, A9) apmeklē nodarbības 2 reizes nedēļā
plkst. 19.00. Ievērojot konkrētās iespējas, plānota fitnesa treniņu programma. (55. pielikumā
ir atspoguļota treniņu programma sākumā – decembrī, 56.pielikumā – pētījuma vidusposms
un 57. pielikumā – pētījuma pēdējo mēnešu fragments.)
Vadot nodarbības, fiksētas respondenšu emocijas, reakcija uz slodzi, garastāvokļa
maiņas, savstarpējo attiecību raksturs, kā arī ievēroti apstākļi ģimenē. Papildus reģistrēts
respondenšu dzīvesveida raksturojums ārpus nodarbību zāles.
Izvērtējot fitnesa treniņu programmas saturu dažādos pētījuma posmos, var secināt, ka
dažām respondentēm ir mainījies dzīvesveids, piemēram, respondentes A5, A7, A9, A2 sāka
sekot līdzi savam uzturam. Respondentes A2, A3, A5, A7, A8 un respondente A9 pētījuma
beigās sāka nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm arī patstāvīgi ārpus nodarbībām. Tomēr
vairākas respondentes nevarēja saņemties sākt lietot veselīgu uzturu disciplīnas trūkuma vai
ģimenes dzīvesveida dēļ. Dažām respondentēm pētījuma laikā radās ģimenes problēmas,
1 respondentei privātajā dzīvē radās emocionālas problēmas, kuru dēļ viņa saslima. Tieši
tāpēc, organizējot fiziskā kapitāla veicināšanu sievietēm, ir jāņem vērā vairāki faktori,
piemēram, hormonālo preparātu lietošana, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ķermeņa kompozīcijas
rezultātus utt.
Lai īstenotu sociālās piederības veicināšanu un izglītošanu par fiziskā kapitāla
struktūrkomponentiem, to veicināšanas nepieciešamību un aspektiem, papildus organizētas
lekcijas, pasākumi un izbraukumi visām respondentēm kopā vienā grupā ārpus fiziskās
aktivitātes nodarbību laika (skat. 40. tabulu 145. lp.).
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40. tabula
Izglītojošo un sociālo piederību veicinošu pasākumu plāns
fiziskā kapitāla veicināšanas modelī
Temats un saturs
Izglītojošu lekciju plānojums

Metodes

Plānotais rezultāts

I. Veselīgs uzturs un tā lietošana ikdienā
1. nodarbība 17. 01. 2015. (piedalās
lekcija
Dziļāka izpratne par uztura sabalansētību
visas dalībnieces)
diskusija
un daudzveidību, ūdens lietošanas
1) iepazīšanās
pārrunas
nepieciešamību un daudzumu ikdienā
2) šī pētījuma mērķis
prātavētra
3) konkrētās lekcijas mērķis
4) traucējošo faktoru subjektīvs
novērtējums
5) dalībnieču līdzi paņemtās uzkodas,
našķa izvērtējums
6) atnesto produktu sastāva analīze
7) tauku, ogļhidrātu un olbaltumvielu
klasifikācija, nozīme, nepieciešamais
diennakts daudzums un galveno
saturošo produktu saraksts
8) ūdens nozīme cilvēka organismā, tā
funkcijās, nepieciešamais daudzums
Secinājums: visas dalībnieces lieto
pārāk maz ūdens
Uzdevums: palielināt ūdens
uzņemšanas daudzumu
2. nodarbība 07. 02. 2015. (piedalās
lekcija
Dziļāka izpratne par uztura svarīgumu
A1, A4, A5, A7, A8, A9, A10)
diskusija
organisma atjaunošanas procesā un kā
1) mājas darba analīze, dalībnieču
pārrunas
veselīga dzīvesveida īstenošanas sastāvdaļu
subjektīvs novērtējums, izmaiņas
prātavētra
organismā, traucējošie faktori,
problēmas, grūtības un jautājumi
2) interaktīvais uzdevums – uztaisīt
veselīgu kokteili draudzenei (gatavo
kokteili no ūdens, pievienojot augļus,
ogas pēc ieskata), lai atvieglotu ūdens
uzņemšanu ikdienā
3) uzturs pirms fiziskā treniņa un pēc
tā, produkti, kurus vēlams lietot gan
pirms treniņa, gan pēc tā, dažāds
uzturs dažādu mērķu sasniegšanai
4) noguruma pazīmes, iemesli un tas,
kā samazināt nogurumu
5) kādi produkti un uzturvielas
nepieciešamas pavasarī
6) augļu un dārzeņu nozīme uzturā
Secinājums: ikdienas dārzeņu
uzņemamais daudzums ir
nepietiekams
Uzdevums: palielināt dārzeņu patēriņu
līdz 4–5 dārzeņiem dienā (ap 500 g)
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Dziļāka izpratne un praktiskās zināšanas
3. nodarbība 28. 03. 2015. (piedalās
lekcija
diskusija
par veselīga uztura lietošanas aspektiem
A1, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10)
pārrunas
ikdienā, to nepieciešamību izvirzītā mērķa
1) pētījuma mērķis
2) kas jau ir izdevies un kas nē
prātavētra
sasniegšanas procesā
3) kādas ir dalībnieču vēlmes saistībā
ar uzturu turpmāk
4) praktiski ieteikumi, kas noder
sadzīvē, par receptēm, dalībnieču
pieredzi ar iepriekš ieturētām diētām
un to rezultātiem
5) jautājumu uzdošana, dalīšanās
pieredzē par uztura paradumiem
4. nodarbība 15. 04. 2015. (piedalās
lekcija
Dziļāka izpratne par pārmērīga cukura
diskusija
lietošanas kaitīgumu, iedarbību uz
A1, A3, A5, A7, A10)
pārrunas
organisma morfoloģisko un funkcionālo
1) kas ir cukurs
prātavētra
stāvokli, par cukura aizvietošanas iespējām
2) cukuru saturošie produkti –
ikdienā
eksperiments
3) cukura ietekme uz organismu
4) alkohols un tā ietekme
5) cukura aizvietošana
6) ko darīt, ja ļoti vēlos apēst kaut ko
neveselīgu
II. Sievietes veselība un fizisko aktivitāšu iedarbība uz sievieti
24. 01. 2015. (piedalās A2, A4, A5,
lekcija
Padziļināta izpratne par dzīvesveida
pārrunas
A7, A8, A9, A10)
ietekmi uz sievietes reproduktīvo veselību,
1) sievietes dzimumorgānu anatomija
diskusija
hormonālo stāvokli un veselīga dzīvesveida
īstenošanu kā profilaksi sieviešu
un fizioloģija, sievietes hormonālā
sistēma
reproduktīvo slimību gadījumos
2) sievietes galvenās ginekoloģiskās
saslimšanas un to iespējamā
profilakse
3) dzīvesveids, tā sastāvdaļas,
traucējošie un uzlabojošie faktori
sievietes dzīvē, tā ietekme uz sievietes
veselības stāvokli
III. Prieka hormoni un fiziskās aktivitātes
21. 02. 2015. (piedalās A4, A5, A6,
lekcija
Dziļāka izpratne par fizisko aktivitāšu
A7, A10, A1)
pārrunas
ietekmi uz sieviešu emocionāla stāvokļa
1) labsajūta un laime
diskusija
regulēšanu, līdzsvarošanu, par fiziskās
2) cilvēks kā veselums
slodzes pielāgošanu emocionālā stāvokļa
3) endorfīni un fiziskā aktivitāte
uzlabošanai
4) ieteikumi endorfīnu
paaugstināšanai
IV. Fitness un sieviete
07. 03. 2015. (piedalās A9, A3, A4,
lekcija
Dziļāka izpratne par saistību starp dažāda
A2, A5, A7, A6)
pārrunas
veida fiziskajām aktivitātēm un fiziskās
1) fiziskās sagatavotības uzlabošanas
diskusija
sagatavotības komponentiem, piemēram,
iespējas un nepieciešamība
ķermeņa kompozīciju, kardiorespiratoro
2) fitnesa saistība ar sieviešu dzīves
sistēmu un darbspēju
kvalitāti
3) fitnesa nepieciešamība veselības
uzlabošanai
4) iepazīšana ar zinātniskajiem
pētījumiem
5) dažādu ierīču izmantošana kā
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papildu metodes fiziskās veselības
uzlabošanai, emocionālā stāvokļa
stabilizēšanai (vibrostimulācija,
kraniālā eletrostimulācija,
elektrostimulācija)
V. Aktīva dzīvesveida iespējas Jūsu ikdienā
21. 03. 2015. (piedalās A1, A3, A4,
lekcija
Padziļinātas praktiskās zināšanas par
A5, A6, A7, A8, A9, A10)
pārrunas
muguras sāpju mazināšanu, ilgi strādājot
1) aktīvās pauzes darba laikā
diskusija
pie datora, par fizisko aktivitāšu veidu un
2) ikdienas fiziskās aktivitātes
nepieciešamo daudzumu ikdienā, par
3) aktīvas brīva laika pavadīšanas
aktīvām darba dienas pavadīšanas
iespējas kopā ar ģimeni
iespējām, par ģimenes iesaistīšanu
fiziskajās aktivitātēs
Kopīgie pasākumi

Metodes

I. Meistarklase par sava imidža veidošanu, sejas un matu kopšanu ikdienā
11. 04. 2015. (piedalās A5, A4, A7, A1, A3, A10, A8)
meistarklase
1) matu raksturojums, matu un galvas ādas barošana un
pārrunas
kopšana, kosmētikas lietošana, masāža galvai, šampūnu
diskusija
veidi dažādiem mērķiem, kā izvēlēties sev piemēroto
kosmētiku, matu veidošana, matu ķemmēšana, ķemmes
un to veidi, rekomendācijas dažādiem matiem, vairākas
ātrās frizūras ikdienai, matu augšana un izkrišana
2) dažāds make-up, kosmētika sejai, make-up dažādiem
mērķiem, sejas problēmu maskēšana ar make-up
II. Sava paštēla analīze, uzlabošana un iemīlēšana
18. 04. 2015. (piedalās A4, A5, A6, A7, A8, A9)
lekcija
pārrunas
1) kas ir ķermeņa paštēls
2) kas ietekmē ķermeņa paštēlu
diskusija
prātavētra
3) kā aizsargāt sevi no ārējās ietekmes
4) kā pieņemt, iemīlēt un uzlabot savu paštēlu
5) interaktīvie uzdevumi grupā – atrast sievieti, kura
atbilst izteikumam, kura domā par sevi tā, kā ir uzrakstīts
6) uzzīmēt savu ideālo paštēlu un paskaidrot, kas tam
neatbilst
7) sava paštēla vērtēšana pēc 10 ballu sistēmas, kas
traucē to sasniegt
8) kas ietekmē to, kāda ir attieksme pret sevi un savu
ķermeni – stāsti no dzīves
III. Psihologa meistarklase – emocijas, to kontrolēšana vai pieņemšana
07. 05. 2015. (piedalās A3, A5, A4, A7, A8)
meistarklase
1) par emocijām, cik tās ir svarīgas, kas tās ir un kādā
pārrunas
veidā tās ietekmē dzīvi
diskusija
2) emociju izpratne, apzinātas un neapzinātas emocijas
3) dzīvības enerģijas veidošana, harmonijas veidošana:
- risināt – noteikt problēmu, apzināt to
- attīrīties – ņemt nost lieko
- likt iekšā labo – aizpildīt tukšās vietas
4) vibrācijas, ar ko mēs pievelkam notikumus
5) kā iemācīties sevi mīlēt, kā āda reaģē uz sevis
nemīlēšanu
6) Baha ziedu terapija, emociju un ziedu salīdzināšana,
emociju izskaidrošana
7) emociju „noķeršana” – intuitīva zieda izvēle (pēc
attēla)

147

IV. Skaistumkopšanas diena – holistiskā ķermeņa kopšana, sevis iemīlēšana
16. 05. 2015. (piedalās A4, A5, A6, A7, A8)
diskusija
1) seja kā cilvēka iekšējā stāvokļa spogulis
pārrunas
2) kā var redzēt emociju disbalansu uz sejas ādas
3) kā kopt sejas ādu ikdienā
4) holistiskās skaistumkopšanas rituāls sejai
V. Personības izaugsmes speciālista meistarklase – mērķa izvirzīšana un sasniegšana
23. 05. 2015. (piedalās A4, A5, A7, A9, A10)
diskusija
1) informācijas aprite mūsdienās
pārrunas
2) kas ietekmē mūsu uztveri
3) kas ietekmē mūsu vajadzības, intereses un vērtības
4) kā noteikt personīgās vajadzības un uzspiestās
5) mērķa izvirzīšanas process
6) kā var sasniegt to, ko vēlies, nezaudējot fokusu
VI. Pasākums „Ķermeņa rituāls” – pirts procedūras harmonijai un atpūtai
(piedalās A4, A5, A8, A10, A1)
atpūta grupā
Nometne „3 dienas kopā pie jūras”
(piedalās A2, A4, A5, A7, A8, A9, A10)
atpūta svaigā gaisā
1) fiziskās aktivitātes svaigā gaisā 2 reizes dienā
2) pastaigas
3) veselīgs uzturs
4) kustību rotaļas, stafetes
5) pārrunas pie ugunskura
6) pirts

Fizisko aktivitāšu, lekciju un izbraukuma laikā veiktas pārrunas un novērojumi, lai
noteiktu respondenšu reakciju uz aktivitāti un laicīgi atrisinātu problēmas: mainītu
vingrinājuma veidu vai slodzes intensitāti, izrunātu situācijas, izskaidrotu svarīgas lietas un,
pielāgojoties situācijai, sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus.
Vairākas aktivitātes sākumā bija ieplānotas citādāk, tomēr, pielāgojoties situācijai,
vadot nodarbības vai lekcijas sieviešu grupai fitnesā, dažreiz vairāku šķēršļu dēļ nav
iespējams paredzēt varbūtējo rezultātu. Praktiskā pētījuma laikā 3 sievietes zaudēja savus
ģimenes locekļus, 1 sievietei iestājās grūtniecība, 1 sieviete netika galā ar savu emocionālo
stāvokli un 1 sieviete netika galā ar pētījuma prasībām. Dažas sievietes neapmeklēja lekcijas
un pasākumus ārpus nodarbībām, jo nevēlējās tiem veltīt savu laiku sestdienā vai citu privātās
dzīves apstākļu dēļ. Dažas sievietes nebija nav gatavas runāt par konkrētām tēmām, jo šobrīd
tajās nav ieinteresētas. Dažas sievietes negribēja pavadīt laiku ārpus nodarbībām ar pārējiem
grupas biedriem vai apmeklēja tikai tās nodarbības, kuras viņām likās svarīgas. Tieši tāpēc,
plānojot darbību ar grupu, ir nepieciešams ņemt vērā vairākus privātās dzīves faktorus,
vajadzības, intereses, vērtības un sievietes gatavību mainīties, kas var labvēlīgi vai nelabvēlīgi
ietekmēt rezultātu. Pēc praktiskā pētījuma vairākas respondentes sāka lietot veselīgu uzturu –
A5, A7, A2, A9, A3, A4 un A8. Tomēr respondentes A4 un A8 nespēja atteikties no alkohola
lietošanas, bet respondentes A2 un A3 līdz galam nevarēja atteikties no pārmērīga cukura
saturošu produktu lietošanas. Pēc pētījuma visas respondentes turpina nodarboties ar
fiziskajām aktivitātēm regulāri, 3 respondentēm uzreiz pēc praktiskā pētījuma iestājās
grūtniecība, 2 no viņām turpina nodarboties ar treneri un sekot līdzi veselīgam uzturam.
Kopsavilkums
Balstoties uz analizēto literatūru un sākotnējās izpētes datiem, izstrādāts fiziskā
kapitāla veicināšanas modelis sievietēm fitnesā. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa mērķis
ir veselīga dzīvesveida sekmēšana un fiziskās veselības uzlabošana. Fiziskā kapitāla
veicināšanas modeli veido veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, izglītošanās par fiziskā
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kapitāla sastāvdaļām, kā investīcijas ķermenī un ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē, to
veicināšanas nepieciešamību un sieviešu kopīgi pasākumi. Fitnesa programma balstās uz
dalībnieču vajadzībām, interesēm un vērtībām un tās īstenošanā tiek veicināta sociālā
piederība, kas labvēlīgi ietekmē fiziskā kapitāla veicināšanas procesu. Fitnesa programmas
laikā, mazinot noteiktus traucējošus faktorus, ir iespēja uzlabot sievietes dzīvesveidu un
fizisko veselību. Veicinot veselīgu dzīvesveidu sievietēm fitnesā, izglītojot par tā
nepieciešamību, ir iespēja mainīt viņu attieksmi pret savu fizisko kapitālu un tā iekšējiem
faktoriem – tādiem kā veselība.
3.2.2. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa ietekme uz dzīvesveida izmaiņām
Pēc izstrādātā un praktiski izmantotā fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa sievietēm
fitnesā atkārtoti veikta respondenšu dzīvesveida rādītāju analīze. Noteikts fizisko aktivitāšu
veids un daudzums pēdējo 7 dienu laikā ar IPAQ īso versiju latviešu valodā (skat. 41. tabulu
un 43. tabulu 151. lp.). Papildus atkārtoti noteikti respondenšu brīvā laika pavadīšanas
paradumi pēdējā mēneša laikā kā citas sociālās darbības sabiedrībā (skat. 42. tabulu 150. lp.
un 44. tabulu 152. lp.), kas raksturo respondentes uzvedību ikdienā un ļauj izvērtēt, cik viņa ir
sociāli aktīva pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas.
41. tabula
Fizisko aktivitāšu skaits pēdējo 7 dienu laikā – vidējais rādītājs grupā pirms
modeļa izmantošanas un pēc tās (balstoties uz IPAQ aptauju)
Fiziskās aktivitātes
veids
pavada laiku sēžot
dienā min./stundās
augstās intensitātes FA
dienu skaits
augstās intensitātes FA
minūtēs kopā
mērenas intensitātes
FA dienu skaits
mērenas intensitātes
FA minūtēs kopā
iet kājām – dienu skaits
iet kājām – minūtēs
kopā
FA līmenis

Vidējais radītājs
grupā pirms modeļa
izmantošanas
462 ± 109

Vidējais radītājs
grupā pēc modeļa
izmantošanas
360* ± 109

2 ± 1,3

2,6* ± 0,8

57 ± 33

88,5* ± 32

2 ± 1,5

3,3* ± 1,2

54 ± 39

120** ± 37

3,5 ± 2,5

4,9* ± 1,8

18,5 ± 18,5

83** ± 44

1966,2 ± 1025

4862,8** ± 1427

Pieauguma ticamība
p < 0,05
ir ticams
p > 0,05
nav ticams
p < 0,05
ir ticams
p < 0,05
ir ticams
p < 0,01
ir ticams
p < 0,05
ir ticams
p < 0,01
ir ticams
p < 0,01
ir ticams

Wilcoxon Signed Ranks Test Asymp. Sig. (2-tailed) 0,01**; 0,05*

Izanalizējot fizisko aktivitāšu skaitu pēdējo 7 dienu laikā pirms fiziskā kapitāla
veicināšanas modeļa izmantošanas un pēc tās, var secināt, ka visi rādītāji ir palielinājušies
(skat. 54. pielikumu).
Augstas intensitātes fizisko aktivitāšu ilgums katrā treniņā vidēji grupā ir palielinājies,
un sasniedz 88,5 ± 32 minūtes kopā (p < 0,05). Mērenas intensitātes fizisko aktivitāšu dienu
skaits no 2 ± 1,5 dienām ir palielinājies līdz 3,3 ± 1,2 dienām (p < 0,05), un to ilgums ir
palielinājies līdz 120 ± 37 minūtēm katrā reizē (p < 0,01). Respondentes grupā tagad vidēji iet
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kājām 4,9 ± 1,8 dienas nedēļā (p < 0,05), vidēji 83 ± 44 minūtes neapstājoties (p < 0,01).
Pozitīvs faktors ir tas, ka respondentes pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas
pavada mazāk laika sēžot, vidēji 360 ± 109 minūtes dienā (p < 0,05). Fizisko aktivitāšu
līmenis grupā ir pieaudzis no 1966,2 ± 1025 MET līdz vidēji 4862,8 ± 1427 MET nedēļā
(p < 0,01), kas ir virs augsta fiziskās aktivitātes līmeņa un ir veselību veicinošs un trenējošs
līmenis (skat. 53. pielikumu).
Katras respondentes individuālā dinamika ir atspoguļota 43. tabulā (151. lp.).
Izanalizējot katras respondentes individuālo fizisko aktivitāšu skaita dinamiku, var
secināt, ka visām ir uzlabojies fizisko aktivitāšu līmenis un tagad tas ir virs augstākā. Ļoti
pozitīvs faktors, ka visas respondentes tagad iet kājām biežāk un ilgāk un mazāk laika pavada
sēžot nekā pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas.
Citu sociālo aktivitāšu veidu dinamika kā brīvā laika pavadīšanas paradumi mēneša
laikā vidēji grupā ir atspoguļoti 43. tabulā.
42. tabula
Sociālās aktivitātes veids/brīvā laika pavadīšanas paradumi mēneša laikā
pirms modeļa izmantošanas un pēc tās
Vidējais rādītājs
grupā pirms modeļa
izmantošanas
9 ± 3 reizes

Vidējais rādītājs
grupā pēc modeļa
izmantošanas
12** ± 2 reizes

8 ± 2,6 reizes

10 ± 2,8 reizes

p > 0,05
nav ticams

sarunas ar
kaimiņiem/paziņām

18 ± 4,1 reizes

16± 3,1 reizes

ēdienreize ārpus
mājās
kino apmeklējums

12 ± 2,5 reizes

15± 2,8 reizes

1 ± 0,2 reizes

0,9 ± 0,2 reizes

7 ± 3 reizes

8 ± 1 reizes

p > 0,05
nav pieauguma
izmaiņas nav ticamas
p > 0,05
nav ticams
p > 0,05
nav pieauguma
izmaiņas nav ticamas
p > 0,05
nav ticams

Aktivitātes veids
FA skaits pēdējā
mēneša laikā pirms
modeļa izmantošanas
kafejnīcas/bāra
apmeklēšana

draugu/paziņu
apmeklējums

Pieauguma ticamība
p < 0,01
ir ticams

Wilcoxon Signed Ranks Test Asymp. Sig. (2-tailed) 0,01**; 0,05*

Papildus izvērtējot fizisko aktivitāšu skaitu pēdējā mēneša laikā, var secināt, ka to
daudzums ir palielinājies un vidēji grupā ir 12 ± 2 reizes mēnesī (p < 0,01). Izanalizējot citas
respondenšu sociālās aktivitātes, var secināt, ka vidēji grupā gandrīz visu aktivitāšu skaits ir
palielinājies, tomēr izmaiņas nav statistiski ticamas.
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Vecums

21

31

29

31

29

25

25

26

35

29

Resp.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

0/2

3/3

4/2

3/4

0/1

3/3

3/3

3/3

2/3

1/3

Augstas
intensitātes
FA – dienu
skaits
(pirms/pēc)

0/90

60/120

90/90

90/120

0/15

60/120

60/90

60/90

90/60

60/90

Augstas
intensitātes
FA –
minūtēs
kopā
(pirms/pēc)

1/2

0/4

1/3

4/5

2/4

0/2

4/2

3/4

3/5

3/2

Mērenas
intensitātes FA –
dienu skaits
(pirms/pēc)
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60/180

0/120

30/120

30/60

60/90

0/180

90/90

120/120

60/120

90/120

Mērenas
intensitātes
FA –
minūtēs
kopā
(pirms/pēc)

5/5

2/5

0/2

2/7

0/4

0/3

7/7

5/7

4/3

7/6

Iet
kājām –
dienu
skaits
(pirms/pēc)

30/60

15/60

0/80

60/120

0/120

0/180

10/30

30/60

20/60

20/60

Iet
kājām –
minūtēs
kopā
(pirms/pēc)
540/9
420/7
300/5
300/5
540/9
480/8
300/5
420/7
420/7
300/5
420/7
240/4
600/10
180/3
420/7
480/8
480/8
300/6
600/10
480/8

Pavada
laiku sēžot
(dienā)
minūtēs/
stundās
(pirms/pēc)

735/3870

1239/5790

3000/3408

3036/7812

480/3144

1140/6103

2511/4293

3375/5466

2124/4434

2022/4308

FA indekss
(pirms/pēc)

augsta/
virs augstas
augsta/
virs augstas
virs augstas/
virs augstas
augsta/
virs augstas
virs vidējas/
virs augstas
nepietiekama/
virs augstas
virs augstas/
virs augstas
augsta/
virs augstas
virs vidējas/
virs augstas
virs vidējas/
virs augstas

FA
raksturojums
(pirms/pēc)

Fizisko aktivitāšu skaits pēdējo 7 dienu laikā pirms modeļa izmantošanas un pēc tās – salīdzinājums (balstoties uz IPAQ aptauju)

43. tabula

Individuālā citu sociālo darbību skaita dinamika atspoguļota 44. tabulā.
44. tabula

Respondenti

Vecums

Citas sociālās darbības sabiedrībā pirms un pēc (reižu skaits pēdējā mēneša laikā)
FA skaits
pēdējā
mēneša
laikā
(pirms/pēc)

A1

21

6/8

2/2

30/0

3/5

0/0

30/5

A2

31

9/12

5/10

30/25

7/10

2/0

1/5

A3

29

10/12

12/10

15/10

12/30

1/1

5/10

A4

31

12/16

8/30

30/20

8/30

1/1

0/15

A5

29

8/16

5/6

0/20

15/10

1/1

5/10

A6

25

8/12

5/5

30/10

8/15

1/0

0/7

A7

25

12/12

6/7

8/30

8/10

1/1

4/8

A8

26

8/15

8/10

0/10

8/15

0/1

0/7

A9

35

6/15

2/20

30/30

3/20

0/3

30/10

A10

29

9/10

5/1

30/10

7/8

2/1

1/4

Kafejnīcas/ Sarunas ar
kaimiņiem/
bāra
apmeklējums
Paziņām
(pirms/pēc)
(pirms/pēc)

Ēdienreize
ārpus
mājām
(pirms/pēc)

Draugu/
Kino
paziņu
apmeklējums
apmeklējums
(pirms/pēc)
(pirms/pēc)

Izanalizējot katras respondentes darbības, var secināt, ka fizisko aktivitāšu skaits,
kafejnīcas vai bāra apmeklējumu skaits, ēdienreižu ārpus mājām pēdējā mēnesī ir
palielinājies. Savukārt, sarunas ar kaimiņiem, draugu vai paziņu apmeklējums, kino
apmeklējums dažām respondentēm pēdējā mēneša laikā bijis retāk, kas var būt saistīts ar to,
ka sievietes tagad vairāk nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm nodarbību grupā vai kopā ar
ģimeni, kas ir prioritārs laika pavadīšanas veids ikdienā.
Lai detalizētāk izvērtētu respondenšu dzīvesveidu kā fiziskā kapitāla
struktūrkomponentu un tā izmaiņas pēdējā pusgada laikā un saņemtu atgriezenisko saiti par
fiziskā kapitāla veicināšanas modeli, atklātu respondenšu attieksmi pret promocijas pētījuma
procesu un papildus noteiktu sociālās piederības izmaiņas, atkārtoti veikta daļēji strukturētā
intervija.
Daļēji strukturēto interviju pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas
veido šādas tēmas:
1) fizisko aktivitāšu pieredze pēdējā pusgadā laikā – kā dzīvesveida izmaiņu rādītājs,
2) iegūtā rezultāta novērtējums – respondentes subjektīvais novērtējums, cik daudz viņai
izdevies ieguldīt sevī, ko jaunu uzzināt, vai tas, ko viņa ir ieguvusi un uzzinājusi, ietekmē
viņu, vai palīdz ikdienā uzlabot savu dzīvesveidu, kas tieši uzlabots utt.,
3) fizisko aktivitāšu nozīme respondentes dzīvē šobrīd un kāda tā varētu būt turpmāk –
zināšanas par savu fizisko kapitālu un tā izaugsmes nepieciešamību, kas ir mainījies pēc
modeļa izmantošanas,
4) pieredzes raksturojums nodarbību grupā, ko respondente uzskata par savu nodarbību grupu,
5) vai modeļa izmantošanas process ir ļāvis vairāk uzzināt par sevi un savu organismu,
6) vai respondente vēlētos kaut ko mainīt treniņu procesa organizācijā.
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Pēc izmantotā fiziskā kapitāla modeļa respondenšu atbildes kodētas atvērti,
pamatojoties uz izteikumiem (skat. 49. un 52. pielikumu), un ar programmatūras NviVo10
palīdzību izveidoti respondentu klasteri (skat. 33. attēlu).
Sapratu, ka varu
būt draudzīga
Ārējie apstākļi
neļāva sasniegt
labāku rezultātu

Iegūtas zināšanas
palīdzēja uzlabot
dzīvesveidu

33. attēls. Klasteri, kas izveidoti, balstoties uz respondentu atbilžu kodu līdzību
pēc modeļa izmantošanas
Izanalizējot iegūto informāciju pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas,
var secināt, ka klasterī ārējie apstākļi neļāva sasniegt labāku rezultātu (skat. 45. tabulu
154. lp.) vēl joprojām pastāv dažādi veselīga dzīvesveida šķēršļi. Visām respondentēm
klasterī tika noteikts šķērslis ārējā vide un ģimene. Respondentes A1, A2 un A10 min faktu,
ka dažu sieviešu žēlošanās nodarbību laikā traucējis saņemties un koncentrēties, kas
nelabvēlīgi ietekmējis vingrinājuma izpildījumu un rezultātu. 1 respondente min faktu, ka
nepatika pret dažām dalībniecēm grupā traucējusi nodarbību laikā. Respondentes A2 un A3
min to, ka pētījuma laikā zaudējušas savus ģimenes locekļus, tāpēc bijis grūti koncentrēties un
nācies daudz kavēt, kas ietekmējis arī iegūto rezultātu. Respondente A1 saka, ka viņas
emocionālā nestabilitāte nav neļāvusi viņai koncentrēties uz to, ko saka treneris, viņa
nespējusi pildīt pienākumus, motivēt sevi un vēlas paņemt pauzi. Respondentes A1 nespēja
koncentrēties novedusi pie fakta, ka viņai trūkst zināšanu, lai spētu nodarboties ar fiziskajām
aktivitātēm pati, bet var pildīt tikai to, ko saka treneris. A10 min faktu, ka veselība neļauj
viņai darīt to, ko viņa vēlētos pildīt nodarbību laikā un arī ārpus nodarbībām.
Respondentes minējušas arī veselīgu dzīvesveidu veicinošus nosacījumus. Visas
respondentes klasterī uzskata, ka grupa, citas dalībnieces labvēlīgi ietekmē to, kā viņas strādā
ar sevi. Piemēram, respondentes A1 un A10 saka, ka spēcīgas grupas biedrenes motivē darīt
vairāk un ir jābūt spēcīgiem partneriem, lai iegūtu rezultātu, respondentes A10, A2 un A3
uzskata: ja citas dalībnieces var izpildīt, tad viņas tic, ka arī viņas var, tas ļāvis noticēt sev un
saviem spēkiem.
Respondentes A10 un A3 kā veicinošu nosacījumu min veselību, papildinot, ka
fiziskās aktivitātes uzlabo viņu pašsajūtu un viņas negrib to zaudēt. Respondentes A1 un A2
kā veicinošu nosacījumu nosauc atbildību un disciplīnu, kas neļauj apstāties un izstāties no
projekta, kā arī atbildības sajūtu pret treneri, lai parādītu viņam kādu pozitīvu rezultātu un
uzlabojumus. Tās pašas respondentes uzskata, ka iegūtais rezultāts ir veselīgu dzīvesveidu
veicinošs nosacījums, jo viņas nevēlas to zaudēt un veiktās pārbaudes stimulē darīt, jo bail,
ka, atkāroti izejot pārbaudes, nebūs uzlabojumu.
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45. tabula

Šķēršļi

Daļēji strukturētās intervijas analīze klasterī ārējie apstākļi neļāva sasniegt labāku
rezultātu pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas
A1

A10

A2

A3

Ārēja vide un
ģimene
Ārējie apstākļi neļāva
sasniegt mērķi, bija
apātija
Dažas meitenes
traucē saņemties ar
savu čīkstēšanu

Ārējā vide un ģimene
Dažas meitenes ļoti
traucē saņemties ar
savu čīkstēšanu.. kad
pašai ir grūti un vēl
viņas negrib darīt..
Grūti pareizi ēst, ja
ģimene to nedara
Vienai pašai grūti
saņemties uz pareizo
uzturu
Ja man būtu
kompānija mājās un
ģimene aktīvāka, tad
es varētu vingrot arī
mājās kopā, grūti sev
piespiest kaut ko darīt
vienai.. tāpēc man nav
papildu FA

Ārējā vide un
ģimene
Ir cilvēki, kas ļoti
nepatīk un traucē FA
laikā
Man bija grūti
saņemties, jo
projekta laikā esmu
zaudējusi savu
ģimenes locekli, bet,
esmu tikusi galā ar
to, nebija viegli..
nācās daudz kavēt

Ārējā vide un
ģimene
Vienu brīdi bija grūts
periods, ģimenē bija
nelaime, dažreiz bija
ļoti daudz darba, ka
nodarbību laikā bija
grūti koncentrēties,
bet es diezgan ātri
tiku tam pāri

Zināšanu trūkums
Nespēju trenēties
pati, varu darīt tikai
to, ko liek, nespēju
pati izdomāt
Veselība
Veselība man traucē
darīt vairāk, to, ko
dara parējās meitenes,
vēlo pildīt lielāku un
grūtāku slodzi
Emocionālā
nestabilitāte
Psiholoģiski nespēju
pildīt pienākumus
Nespēju sevi motivēt
domāt līdzi
Neieklausījos, ko
treneris saka man
Es ļoti vēlos paņemt
pauzi, es jūtu, ka
esmu nogurusi, man
visa ir tik daudz,
darbs, mācības,
izjukušas attiecības..
vienkārši nespēju to
visu pavilkt
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Veicinoši nosacījumi

A1

A10

A2

A3

Grupa, citas
dalībnieces
Grupa mani stimulē
Skatoties uz citām
meitenēm grupā, tu
redzi, ka ir jēga tam
visam
Uz pārējām meitenēm
es redzu rezultātu, uz
sevis nē
Vajag spēcīgu
partneri nodarbības
laikā
Salīdzinot sevi ar
citām tu mēģini būt
labāka, skaties uz
citām meitenēm,
kuras spēcīgas un
vēlies būt arī
Atbildība un
disciplīna
Atbildības sajūta par
projektu neļāva man
izstāties

Grupa, citas
dalībnieces
Spēcīgas meitenes
grupā motivē, vājas
meitenes traucē.. kad
nevari kaut ko izpildīt,
tad tu skaties uz citām,
kas to var un dari arī..
bet ja blakus tāda, kas
visu laiku negrib vai
nevar, tad tas arī ir
grūtāk
Ja citas meitenes var,
tad tu arī vari.. tas
tevi motivē uz
labākiem rezultātiem

Grupa, citas
dalībnieces
Citas meitenes mani
motivēja, redzot, ko
dara pārejas, tu vari
izdarīt arī, īpaši tad,
kad ir jau ļoti grūti
Es mācījos no citām,
tu vari daudz ko
uzzināt, skatoties un
vērojot, darbojoties
kopā
Ja citas sievietes
var, tad tu arī vari

Grupa, citas
dalībnieces
Citas meitenes grupā
mani motivē, īpaši
izturības
vingrinājumos vai
balstos, kad tu vairs
nevari, bet pārējās
dara, nevari
padoties.. man ar to
jau daudz labāk
Man ir tāds teiciens,
ja citi var, tad tu arī
vari, es noticēju sev

Atbildība un
disciplīna
Atbildības sajūta
pret treneri stimulēja
darīt nodarbību
laikā.. negribēju lai
man ir slikti rezultāti
Vēlējos parādīt
labāku rezultātu
trenerim, man bija
svarīgi, lai tas, ko
treneris manī ieliekt
arī būtu redzams
Iegūtais rezultāts
Mani viennozīmīgi
motivēja pārbaudes,
kur redzēs, kādu
rezultātu esmu
sasniegusi un kas ir
mainījies, man pašai
bija svarīgi, lai tas
rezultāts būtu

Iegūtais rezultāts
Nevēlos zaudēt iegūto
rezultātu.. tieši tāpēc
pēc pauzes vēlos
turpināt, tikai varbūt
nedaudz savādāk

Veselība
Regulārās FA uzlabo
manu pašsajūtu, man
patīk labi justies
Man uzlabojas
veselība, ja es
vingroju, es jūtos
daudz labāk
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Veselība
Pateicoties
nodarbībām, es
ieguvu labu
pašsajūtu, ko es
nevēlos zaudēt, man
daudz vieglāk dzīvot
un strādāt, darīt kaut
ko fiziski, aktīvi
pavadīt brīvo laiku

Dzīvesveida
raksturoj. šobrīd
Sociālā piederība grupai un grupas uztvere
Iegūtā rezultāta novērtējums

A1

A10

Regulāras organizētas
FA

Regulāras organizētas
FA
Vairāk cenšas iet
kājām
Nelieto veselīgu
uzturu

Seko līdzi tam, ko ēd,
bet līdz galam trūkst
disciplīnas
Smēķē
Lieto alkoholu
Man patīk darboties
grupā, bet dažreiz tas
traucē
Man traucēja valodas
barjera sākumā,
tagad es
sadraudzējos ar
dažām meitenēm..
man labas attiecības
ar A7, A8, pārējām
tā, ne īpaši
komunicēju
Man ir interese pret
tām meitenēm, kas
var daudz ko izdarīt,
man tas palīdz

Pašpārliecinātība
Es kļuvu daudz
pašpārliecinātāka, jo
pirms tam daudz ko
baidījos, nebiju droša
par sevi, tagad daudz
vienkāršāk rīkoties
Es noticēju sev..
noticēju, ka varu

A2

Regulāras
organizētas FA
Vairāk cenšas iet
kājām
Seko līdzi tam, ko
ēd, bet līdz galam
trūkst disciplīnas
Nesmēķē
Nesmēķē
Nelieto alkoholu
Lieto alkoholu
Ar vairākām meitenēm Nodarbībās var
komunicēju, bet vairāk apvienot draudzību
ar A7, A1, nu un ar
ar fiziskām
tām meitenēm, ar ko
aktivitātēm, tas ir
vingroju kopā
ļoti vērtīgi
Pateicoties
Man nodarbības ir
vingrinājumiem
iemesls kaut kur iziet
un komunicēt ar
kopā, var iepazīt
pārējām meitenēm,
jaunus cilvēkus un
sadraudzēties
nodarbības laikā un
Mums bija ļoti
arī pasākumos
Individuāli droši vien
patīkama
vairs negribētu
komunikācija
nodarbību laikā
Tomēr redzu sevi ar
konkrētiem cilvēkiem
grupā, ar visiem nē,
piemēram,
sadraudzējos ar A7,
A6, A5, A3, pārējām
mazāk
Pašpārliecinātība
Pašpārliecinātība
Es noticēju sev, ka
Es noticēju sev, ka
varu daudz ko.. agrāk varu
tā nebija.. es baidījos, Es kļuvu
ka nevaru daudz ko
pašpārliecinātāka,
izpildīt, nebija
drosmīgāka
pārliecinātības
komunikācijā, vairāk
izsaku savu viedokli
Nodarbības man
palīdz ticēt saviem
spēkiem arī dzīvē

Mērķtiecīgums
Iemācījos
mērķtiecīgumu, tagad
arī ikdienā varu
vairāk sasniegt un
nepadoties
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A3
Regulāras organizētas
FA
Vairāk cenšas iet
kājām
Seko līdzi tam, ko ēd,
bet līdz galam trūkst
disciplīnas
Nesmēķē
Nelieto alkoholu
Es jūtos komfortā gan
grupā, gan arī viena
Bet grupā ir ļoti
patīkama
komunikācija
Man ļoti patīk FA
grupā, patīk
komunicēt ar
meitenēm, jutos
patīkami kompānijā
un arī ārpus
nodarbībām
Es pat nevarētu
nevienu izdalīt, man
viegli ar visām

A1

Attieksme pret
iegūto rezultātu
Es novērtēju to, ko
man dod FA, man tas
ir daudz
Varēju sasniegt
vairāk

A10

A2

Attieksme pret
iegūto rezultātu
Es vēlos sasniegt vēl
vairāk, negribu
apstāties, vēlos
nodarboties ar FA vēl
vairāk un piespiest sev
darboties arī
patstāvīgi.. negribu
apstāties darīt

Attieksme pret
iegūto rezultātu
Es kļuvu daudz
izturīgāka, bet
varēju sasniegt
vairāk, vēlos
notievēt.. tomēr
agrāk daudz ko
izdarīt bija grūti,
tagad daudz vieglāk
Pateicoties
nodarbībām es tiku
galā ar savu nelaimi
un neiekritu
depresijā

A3
Fiziskā sagatavotība
Man attīstījās
muskulatūra, mans
ķermenis ir tonusā, es
redzu to pēc apģērba
un pēc figūras, vairs
nekas netrīc.. mana
figūra uzlabojās
Kopumā man
uzlabojās fiziskā
forma, es kļuvu fiziski
stabilāka.., kļuvu
izturīgāka, uzlabojies
spēks
Dzīvesveids
Esmu kļuvusi
aktīvāka ikdienā,
mazāk izmantoju
mašīnu
Mana ikdiena
uzlabojās, es sāku
lietot veselīgu uzturu,
nelietoju alkoholu,
nesmēķēju, tomēr
dažreiz nevaru
atteikties no saldā
ēdiena, īpaši, kad
braucu pie mammas
ciemos
Attieksme pret
iegūto rezultātu
Es ļoti vēlos sasniegt
vēl vairāk, gribu
turpināt FA vēl
vairāk un arī vēlos
sastādīt individuālo
uztura plānu, lai
turpmāk līdz galam
noregulētu pareizu
uzturu.. pašai
nesanāk līdz galam

Analizējot respondenšu subjektīvo iegūta rezultāta novērtējumu, var secināt, ka šajā
klasterī svarīgs faktors ir pašpārliecinātības uzlabojums. Respondentes A1, A10 un A2 uzsver,
ka, pateicoties fiziskajām aktivitātēm, viņas noticējušas sev, ka var daudz vairāk, kļuvušas
drošākas par sevi, nekā bija pirms tam. Respondente A3 min to, ka viņai ir uzlabojusies
fiziskā sagatavotība, viņa kļuvusi daudz izturīgāka, stabilāka, spēcīgāka, un arī figūra
uzlabojusies, ķermenis tagad ir tonusā. Respondente A3 norāda, ka viņas dzīvesveidā ir
pozitīvas izmaiņas, viņa kļuvusi aktīvāka, mazāk izmanto mašīnu, vairāk pārvietojas kājām un
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arī mēģina nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm pati. Respondente A1 atzīmē, ka viņa ir
kļuvusi mērķtiecīgāka, ka arī ikdienā viņa tagad var daudz ko vairāk un nepadodas tik ātri.
Analizējot respondenšu attieksmi pret iegūto rezultātu, var secināt, ka viņas nevēlas apstāties
pie sasniegtā. Respondentes A1 un A2 min, ka varēja sasniegt vairāk, tomēr dažādi šķēršļi
traucēja tam, bet viņas vēlas turpināt un sasniegt savus mērķus, piemēram, iegūt jaunas
zināšanas vai kļūt slaidāka. Respondentes A10 un A3 saka, ka vēlas sasniegt vēl vairāk,
turpināt nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm vēl vairāk, sākt pareizi ēst, piemēram, izstrādāt
individuālo uztura plānu, vēlas, lai ģimenes locekļi arī sāktu ēst veselīgi.
Izsakot savu viedokli par grupā pavadīto laiku, respondentes A10, A2 un A3 saka, ka
viņām patīk komunikācija ar grupu, ka fizisko aktivitāšu laikā var sadraudzēties un tas ir
iemesls iziet no mājām un pavadīt laiku kopā.
Salīdzinot dzīvesveidu pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas un
pēc tās, var secināt, ka ir labvēlīgas izmaiņas (skat. 46. tabulu).
46. tabula
Dzīvesveida izmaiņas klasterī ārējie apstākļi neļāva sasniegt labāku rezultātu
pēc modeļa izmantošanas
Resp.

Fiziskās
aktivitātes
(pirms/pēc)

A1
A10

A2

A3

organizētas FA/
organizētas FA
organizētas FA/
organizētas FA +
vairāk iet kājām
organizētas FA/
organizētas FA +
vairāk iet kājām +
dažreiz vingro
kopā ar vīru
organizētas FA/
organizētas FA +
vairāk iet kājām +
brīvā laika FA

Veselīgs uzturs
(pirms/pēc)

Alkohola
lietošana
(pirms/pēc)

Smēķēšana
(pirms/pēc)

nelieto/seko līdzi
tām, ko ēd
nelieto/nelieto

lieto/lieto

smēķē/smēķē

nelieto/nelieto

nesmēķē/nesmēķē

nelieto/seko līdzi
tām, ko ēd

lieto/lieto

smēķē/nesmēķē

nelieto/seko līdzi
tām, ko ēd

lieto/nelieto

smēķē/nesmēķē

Analizējot izmaiņas respondenšu dzīvesveidā, var secināt, ka visām ir regulāras
organizētas fiziskās aktivitātes, respondentes A10, A2 un A3 tagad cenšas vairāk pārvietoties
kājām, respondentes A1, A3 un A3 tagad seko līdzi tam, ko viņas ēd, respondentes A10 un A3
nesmēķē un nelieto alkoholu.
Izanalizējot iegūto informāciju pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas,
var secināt, ka klasterī iegūtās zināšanas palīdzēja izmainīt dzīvesveidu ir mazāk šķēršļu
veselīgam dzīvesveidam (skat. 47. tabulu 159. lp.). Piemēram, respondentēm A9, A6, A4 un
A5 konstatēts šķērslis ārējā vide un ģimene. Respondentes A9 un A6 min faktu, ka apkārtējie
cilvēki traucē koncentrēties vai pildīt to, ko viņas vēlas, respondente A9 papildina, ka ģimenes
ēšanas paradumi neļauj sekot līdzi veselīgam uzturam. Respondente A4 min, ka aktīvu cilvēku
trūkums apkārt neļauj viņai būt vēl aktīvākai, jo vienai pašai grūti saņemties, respondente A5
saka, ka ģimenes mazkustīgums traucē kopā aktīvi pavadīt laiku. Vēl viens šķērslis šajā
klasterī ir disciplīnas trūkums, respondentes A9 un A4 min faktu, ka viņas nespēj līdz galam
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sekot līdzi tam, kas ir pareizi, un grūti piespiest sev darīt to, ko vajadzētu, lai vēl uzlabotu
savu dzīvesveidu. Respondente A4 min garastāvokli kā traucējošu aspektu, jo slikts
garastāvoklis samazina fizisko aktivitāšu skaitu.
47. tabula
Daļēji strukturētās intervijas analīze klasterī iegūtās zināšanas palīdzēja izmainīt
dzīvesveidu pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas
A6

A4

A5

Ārēja vide un
ģimene
Man traucē
komunikācija FA
laikā, sit ārā no
ritma ļoti.. vienai
pašai daudz
vieglāk
koncentrēties
Manā ģimenē
ēšana ir kā
rituāls, tas
traucē dažreiz
saņemties un
neēst to, ko
pārējie

Ārēja vide un
ģimene
Man ļoti nepatīk
cilvēku
stereotipi, kas
attiecas uz
fizisko formu, es
jau protu ar to
tikt galā, bet vēl
joprojām traucē
cilvēki, kas
brīnas par to, ko
redz, ja redz
cilvēku savādāku

Ārējā vide un
ģimene
Man grūti, jo
apkārtējie cilvēki
nesaprot to, ka
esmu aktīva un
kāpēc, man nav
apkārtējo tuvo
cilvēku, ar ko es
varu darīt kaut
ko aktīvu brīvā
laikā
Ja man būtu
kompānija, es
vingrotu arī
mājās, bet tā,
nevar saņemties..
man tieši trūkst
aktīvu cilvēku
apkārt
Disciplīnas
trūkums
Man ļoti grūti
piespiest sev
darīt tā, kā es
vēlos

Ārējā vide un
ģimene
Mums ir ļoti
dažādas
intereses
ģimenē.. tas
traucē kopā
pavadīt laiku,
būt aktīviem
kopā.. mana
ģimene ir ļoti
mazkustīga
Bet tas
mazkustīgums
jau nevar mani
tik daudz
ietekmēt kā
agrāk

Šķēršļi

A9

Disciplīnas
trūkums
Tomēr nespēju
atteikties no
neveselīga
uztura līdz
galam, zinu, ka
vajag, bet
nedaru, man
patīk daudz ēst

Garastāvoklis
Man dažreiz
traucē
garastāvoklis, ja
ir slikts, neko
negribu
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A7

Veicinoši nosacījumi

A9

A6

Atbildība un
disciplīna
Atbildības sajūta
pret treneri mani
stimulēja darīt
daudz vairāk
Man ļoti palīdz
disciplīna FA
laikā, man tas ir
nepieciešams
dzīvei, man tas
palīdz sasniegt
mērķus

Atbildība un
disciplīna
Man patīk būt
daļai no
zinātniskā
pētījuma, tas bija
tāds kā dzinējs..
jutu atbildību
par to, ko daru

Iegūtais
rezultāts
Man bija svarīgi,
atkārtoti ejot
testēšanu, redzēt
rezultātu, ka tas,
ko esmu darījusi,
nesa
uzlabojumus,
tieši tāpēc es
centos vairāk
Man ir
uzlabojusies
figūra nevēlos to
zaudēt.. man
patīk mana
fiziskā forma, es
to pieņemu
beidzot

A4

A5

A7

Grupa, citas
dalībnieces
Es mācos no
citiem cilvēkiem,
salīdzinu sevi ar
citām, tas mani
motivē.. mainies
ar pieredzi
Jautrība grupā
palīdz uztvert FA
ne kā piespiedu
darbu
Iegūtais
rezultāts
Mani ļoti motivē
svara zaudēšana,
ja es redzu
rezultātu,
nevēlos to
zaudēt, kā arī
patīk
eksperimentēt ar
sevi, mēģināt
daudz ko jaunu

Grupa, citas
dalībnieces
Grupa palīdz
atbrīvoties,
sajusties drošāk,
brīvāk, mierīgāk,
palīdz izpildīt
vairāk

Grupa, citas
dalībnieces
Mana grupa
mani ļoti
stimulēja, es
salīdzināju sevi
ar citām
meitenēm,
mēģināju izpildīt
labāk un vairāk
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Dzīvesveida raksturojums šobrīd
Soc. piederība gr. un gr. uztvere
Iegūtā rezultāta novērtējums

A9
Regulāras
organizētas FA +
brīvā laika
pavadīšana ar
ģimeni

Seko līdzi tam,
ko ēd, bet līdz
galam trūkst
disciplīnas
Nesmēķē
Nelieto alkoholu
Man patīk
nodarbības mazā
grupā.. tomēr
vairākas tēmas,
kas bija izņemtas
pētījuma laikā,
man nebija
interesantas,
piemēram, par
emocijām,
enerģijām utt.

Dzīvesveids
Brīvā laika
pavadīšana
kļuva daudz
aktīvāka,
galvenokārt,
mana ģimene
kļuva aktīva
Mans uzturs
kļuva veselīgāks,
es atteicos no
alkohola, FA
man jau kā
ieradums un
bauda

A6
Regulāras
organizētas FA

Nelieto veselīgu
uzturu

Nesmēķē
Lieto alkoholu
Es nejutos
grupā, vairāk no
malas, ārpus, es
komunicēju ar
meitenēm, man
patīk
komunikācija,
bet es ļoti grūti
veidoju
kontaktus ar
cilvēkiem, tomēr
kļuvu
drosmīgāka
komunikācijā un
jūtos daudz
komfortā tagad
Dzīvesveids
FA kļuva par
prioritāti, jau kā
ieradums
Nevaru
iedomāties dzīvi
bez

A4
Regulāras
organizētas FA

A5
Regulāras
organizētas FA

A7
Regulāras
organizētas FA

Vairāk cenšas iet
kājām

Vairāk cenšas iet
kājām +
patstāvīgas FA

Vairāk cenšas iet
kājām +
patstāvīgas FA

Seko līdzi tam,
ko ēd, bet līdz
galam trūkst
disciplīnas
Nesmēķē
Lieto alkoholu
Mums tiešām ir
ļoti draudzīga
grupa, tā ir laba
iespēja iepazīties
ar citiem, iegūt
jaunus draugus
Es jūtos grupā
komfortā un
piederīgi, tiešām
Man ir ļoti
svarīga
komunikācija ar
citām meitenēm

Seko līdzi tam,
ko ēd, bet līdz
galam trūkst
disciplīnas
Nesmēķē
Lieto alkoholu
Mums ir ļoti
saliedēta grupa,
mēs visas esam
ļoti draudzīgas,
komunikācija ļoti
patīkama, visas
meitenes ir ļoti
foršas
Ņemot vērā
faktu, ka es
diezgan ilgi
pierodu pie
cilvēkiem, šajā
grupā jutos
komfortā

Dzīvesveids
Man ir
uzlabojies dienas
režīms un dienas
ritms.. esmu
kļuvusi aktīvāka,
bez tā jau vairs
nevar

Dzīvesveids
FA man kļuva kā
ieradums,
prioritātes dzīvē,
bez tā es vairs
nevaru
iedomāties sevi
Brīva laika
pavadīšana
kļuva aktīvāka,
ģimene ir
aktīvāka... es
vairs nevaru
saprast savu
iepriekšējo
uzturu un veidu,
kā es dzīvoju

Dažreiz vingro
mājās
Nelieto veselīgu
uzturu

Nesmēķē
Lieto alkoholu
Mums ir ļoti
draudzīgas
attiecības grupā,
ļoti jautri.. jutos
komfortā gan
grupā, gan viena

Dzīvesveids
FA man jau kā
ieradums, tā ir
mana ikdiena..
bez tā es vairs
nevaru
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A9

A6

A4

Pašpārliecin.
Kļuvu
pašpārliecinātāka, vairs nav
svarīgi tas, ko
domā citi, es
pieņēmu sevi,
savu fizisko
formu un man
tas ļoti patīk

Zināšanas
Esmu ieguvusi
jaunas zināšanas
par ķermeni,
daudz jaunas
informācijas, par
ko es vispār
nebiju domājusi,
ka tā ir un tas ir
nepieciešams

Zināšanas
Man ļoti patīk
iegūtā pieredze
un jaunas
zināšanas, man
tas dod vairākas
priekšrocības
ikdienā

Zināšanas
Esmu ieguvusi
jaunas
zināšanas, jaunu
pieredzi, tas ir
ļoti liels
ieguvums

Emocionālā
stabilitāte
Man
līdzsvarojies
emocionālais
stāvoklis, vieglāk
tikt galā ar
savām emocijām
Attieksme pret
iegūto rezultātu
Es gribu turpināt
FA vēl vairāk,
gribu sakārtot
savu dienas
ritmu, man
nepatīk, kā es
ēdu, vēlos
pamēģināt
jaunus sporta
veidus, to, ko
nekad nebiju
darījusi

Attieksme pret
iegūto rezultātu
Agrāk fiziskās
formas
apzināšanās
izsauca
depresiju, es
nevarēju sevi
pieņemt, tagad
es to izdarīju,
mani neinteresē,
ko par mani
domā, spēju tikt
galā ar savām
emocijām daudz
labāk.. es to
novērtēju

Attieksme pret
iegūto rezultātu
Es ieguvu labu
bāzi, ko es tagad
varu attīstīt
vairāk un
vairāk.. fiziskās
aktivitātes māca
būt pacietīgam,
nesteigties un iet
uz priekšu
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A5

A7

Pašpārliecin.
Esmu kļuvusi
pašpārliecināta,
man vairs nav
svarīgi, ko domā
citi par mani vai
par to, ko es
daru, man gribas
darīt vairāk.. es
tagad ticu sev,
tas māca
nepadoties
ikdienā
Zināšanas
Jaunas
zināšanas par
veselīga
dzīvesveida
svarīgumu man
palīdzēja
sasniegt labāku
rezultātu, jaunas
zināšanas ir ļoti
liels ieguvums
man

Pašpārliecin.
Pateicoties
visām
aktivitātēm,
pārbaudēm,
testiem, es
sapratu, ka es
varu, es daudz ko
varu, tas ļauj
saprast savu
rezultātu

Emocionālā
stabilitāte
Tas palīdzēja
man līdzsvarot
savas emocijas,
labāk tikt galā ar
sevi, prast
mierīgāk uztvert
lietas
Attieksme pret
iegūto rezultātu
Es vēlos sasniegt
vēl vairāk, man
ir gandarījums
par to, ko es
tagad varu un ko
es tagad daru,
tiešām, liels
prieks un paldies
par iespēju

Zināšanas
Manas jaunās
zināšanas ir liels
ieguvums, tas
palīdz man mācīt
arī savu ģimeni,
jaunas zināšanas
par veselīgu
dzīvesveidu un
ķermeni, to
svarīgums,
vērtība, tas
palīdz uzlabot
sevi

Attieksme pret
iegūto rezultātu
Es vēlos sasniegt
vēl vairāk, tagad
noteikti nevēlos
apstāties un
dzīvot kā agrāk
vairs nekad
nevarēšu, vēl
daudz kas ir
jāuzlabo, bet
sākums ir ļoti
labs, nevar pat
salīdzināt

Konkrētajā klasterī konstatēti arī veselīgu dzīvesveidu veicinoši nosacījumi.
Respondentes A9 un A6 min, ka atbildība un disciplīna palīdzējusi viņām sasniegt rezultātu,

piemēram, atbildības sajūta pret treneri vai atbildības sajūta par zinātnisko pētījumu.
Respondentes A4, A5 un A7 kā veicinošu nosacījumu min grupu, citas dalībnieces, piemēram,
salīdzinot sevi ar citām, ir iespēja izpildīt vairāk, tiekties pēc labāka rezultāta. Respondentes
A6 un A4 uzsver to, ka iegūtais rezultāts neļauj apstāties, bet palīdz sasniegt mērķi un
virzīties vēl uz priekšu.
Analizējot grupas vidi un attieksmi pret procesu, var secināt, ka respondentēm A9 un
A6 patīk komunikācija grupā, tomēr dažreiz arī traucē citas dalībnieces un viņas grupā nav
iejutušās. Respondentes A4, A5 un A7 uzskata, ka attiecības ir ļoti draudzīgas, grupas
dalībnieces ir saliedētas un atbalsta cita citu.
Vērtējot respondenšu attieksmi pret iegūtajiem rezultātiem, jāsecina, ka šajā grupā
visas uzskata, ka viņu dzīvesveids ir izmainījies, viņas kļuvušas aktīvākas, daļēji izmainījušas
savu uzturu, fiziskās aktivitātes kļuvušas par prioritāti, bez kurām vairs nav iedomājama
dzīve. Respondentes A6, A5 un A7 norāda, ka kļuvušas pašpārliecinātākas, tic saviem
spēkiem, tam, ka var vairāk. Respondentēm A6 un A5 vairs nav īpaši svarīgi tas, ko par viņām
domā pārējie. Visas respondentes šajā klasterī uzsver, ka tās zināšanas, ko viņas ieguvušas,
palīdzējis viņām sasniegt rezultātus un ir ļoti vērtīgas, kas ļaus arī turpmāk ietekmēt viņu un
viņu ģimenes dzīvesveidu. Visas respondentes arī turpmāk vēlas nodarboties ar fiziskajām
aktivitātēm un sasniegt vēl vairāk.
Salīdzinot dzīvesveidu pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas un
pēc tās, var secināt, ka visām respondentēm ir labvēlīgas izmaiņas (skat. 48. tabulu).
48. tabula
Dzīvesveida izmaiņas klasterī iegūtās zināšanas palīdzēja izmainīt dzīvesveidu
pēc modeļa izmantošanas

Resp.

Fiziskās
aktivitātes
(pirms/pēc)

A9

A6

A4

A5

A7

organizētas FA/
organizētas FA +
vairāk iet kājām +
brīvā laika FA
organizētas FA/
organizētas FA +
vairāk iet kājām
organizētas FA/
organizētas FA +
vairāk iet kājām +
vingro arī mājās
organizētas FA/
organizētas FA +
vairāk iet kājām +
brīvā laika FA
organizētas FA/
organizētas FA +
vairāk iet kājām +
brīvā laika FA

Veselīgs uzturs

Alkohola lietošana

Smēķēšana

(pirms/pēc)

(pirms/pēc)

(pirms/pēc)

nelieto/seko līdzi
tām, ko ēd

lieto/nelieto

nesmēķē/nesmēķē

nelieto/nelieto

lieto/lieto

nesmēķē/nesmēķē

nelieto/nelieto

lieto/lieto

smēķē/nesmēķē

nelieto/seko līdzi
tām, ko ēd

lieto/lieto

smēķē/nesmēķē

nelieto/seko līdzi
tām, ko ēd

lieto/lieto

nesmēķē/nesmēķē
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Respondentes A9, A5 un A7 pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas
sāk sekot līdzi tam, ko ēd, tomēr respondentes A5 un A7 nespēj atteikties no alkohola,
respondentei A5 izdevies atteikties no smēķēšanas. Respondentes A9, A5 un A7 sāk vairāk
nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm arī ārpus nodarbībām savā brīvajā laikā. Visas
respondentes sāka vairāk pārvietoties kājām.
Viena respondente A8 veido trešo klasteri sapratu, ka varu būt draudzīga (skat.
49. tabulu). Izanalizējot šo klasteri, noteikts viens šķērslis – ārējā vide un ģimene.
Respondente skaidro, ka ģimenē valda neizpratne par viņas dzīvesveidu un mēģināšanu sekot
līdzi veselīgam dzīvesveidam, piemēram, fizisko aktivitāšu skaitam un veidam, veselīgam
uzturam, brīvā laika aktivitātēm. Tāpat respondente min, ka viņai bijis grūti nodarboties
grupā, komunicēt ar citām nepazīstamām sievietēm un dalīt trenera uzmanību ar pārējām.
Par veicinošu nosacījumu respondente min grupu, citas dalībnieces – gan atbalstu no
citu puses, gan sacensību ar pārējām dalībniecēm, vēlmi būt līderei. Respondente saka, ka,
pateicoties pētījumam, viņa sapratusi, ka var atrast kopīgu valodu ar citām, kļuvusi
draudzīgāka un tagad komunikācija ar grupu viņai ir ļoti svarīga.
Respondente uzskata, ka, pateicoties pētījumam, viņai ir uzlabojusies veselība,
emocionālais stāvoklis un attieksme pret savu dzīvesveidu. Tieši tāpēc viņa vēlas vēl vairāk
nodarboties un uzlabot savu dzīvesveidu un apgūt jaunus sporta veidus.
49. tabula
Daļēji strukturētās intervijas analīze klasterī sapratu, ka varu būt draudzīga
pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas
A8
Šķēršļi

Ārēja vide un ģimene
Man ļoti grūti sekot līdzi veselīgam dzīvesveidam un uzturam, jo apkārtējie ģimenes
locekļi to nedara un arī mēģina mani pierunāt to nedarīt.. saka, kāpēc tu tik bieži
brauc uz treniņiem, apēd to, ko vēlies.. tā ļoti grūti saņemties.. dažreiz man izdodas
arī viņus ietekmēt, bet tas nav uz ilgu laiku.. biežāk man trūkst disciplīnas
Vienu brīdi man pētījuma laikā, sākot nodarboties ar citām meitenēm, izjūtu
neapmierinātību, nevarēju tikt galā ar to, ka trenera uzmanība ir jāsadala.., vēlāk
pieradu, sāku uztvert to mierīgāk
Ģimenes dēļ man bija pārtraukums, ko es ļoti nožēloju, man liekas es varētu sasniegt
labāku rezultātu, ja tas nebūtu, vēlāk bija ļoti grūti visu pildīt
Veicinoši
Grupa, citas sievietes
Grupa mani ļoti stimulē, gan pozitīvi, gan negatīvi.. pozitīvi atbalsta un motivē,
nosacījumi
negatīvi – tu salīdzini sevi ar citām un mēģini būt grupā labākā, līdere, lai to redz un
jūt arī citi
Dzīvesveida Regulāras organizētas FA + patstāvīgas FA
raksturojums Seko līdzi tam, ko ēd, bet līdz galam trūkst disciplīnas (nedēļu ēd kārtīgi, brīvdienās
ēd visu pēc kārtas un lieto alkoholu)
šobrīd
Smēķē
Lieto alkoholu
Sociālā
Pateicoties pētījumam es sapratu, ka varu atrast kopīgu valodu ar citām sievietēm,
piederība
citiem cilvēkiem, es iepazinos ar vairākām meitenēm.. mums ir ļoti draudzīgas
grupai
attiecības, man ir ļoti svarīga komunikācija ar grupu, es pati kļuvu draudzīgāka
un grupas
uztvere

164

Iegūtā
rezultāta
novērtējums

Veselība
Pateicoties FA, man uzlabojās veselība, man ir vairāk enerģijas, mazāks nogurums
Fiziskā sagatavotība
Pateicoties FA, man uzlabojās ķermeņa formas, figūra, es sāku vairāk sev patikt
Emocionālā stabilitāte
Nodarbību rezultātā man ir vieglāk tikt galā ar savām emocijām, es kļuvu pozitīvāka,
vieglāka un mierīgāka, ātrāk nomierinos un mazāk pārdzīvoju
Dzīvesveids
Man ir izveidojusies atkarība no FA, tām ir ļoti svarīga loma manā dzīvē un
regulāras FA man ir nepieciešamas, jo ir notikušas kardinālas izmaiņas uztverē par
FA un visu, kas ir apkārt tā
Attieksme pret iegūto rezultātu
Es vēlos turpināt vēl vairāk nodarboties ar FA un apgūt kādus jaunus sporta veidus..
kļūt sportiskāka.. lai vairāk brīvo laiku pavadu aktīvi

Salīdzinot dzīvesveidu pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas un
pēc tās, var secināt, ka ir labvēlīgas izmaiņas (skat. 50. tabulu).
50. tabula
Dzīvesveida izmaiņas klasterī sapratu, ka varu būt draudzīga pēc modeļa izmantošanas
Resp.
A8

Fiziskās aktivitātes
(pirms/pēc)
organizētas FA/
regulāras organizētas
FA + patstāvīgas FA

Veselīgs uzturs
(pirms/pēc)
nelieto/seko līdzi
tām, ko ēd, bet trūkst
disciplīnas to darīt
regulāri

Alkohola lietošana
(pirms/pēc)
lieto/lieto

Smēķēšana
(pirms/pēc)
smēķē/smēķē

Respondentei A8 ir palielinājies fizisko aktivitāšu daudzums, viņa kļuvusi fiziski
aktīva arī ikdienā, patstāvīgi, sākusi vairāk pievērst uzmanību savam uzturam, tomēr esošo
šķēršļu dēļ viņai trūkst disciplīnas pilnvērtīgi ievērot veselīga dzīvesveida nosacījumus. Viņa
vēl joprojām lieto alkoholu, kas ir saistīts ar ģimenes brīvā laika pavadīšanas paradumiem, un
turpina smēķēt.
Kopsavilkums
Daļēji strukturētās intervijas kodētas atvērti, balstoties uz respondenšu izteikumiem,
vēlāk programmatūrā Nvivo10 izveidoti trīs klasteri, balstoties uz kodu līdzību. Klasteris
ārējie apstākļi neļāva sasniegt labāku rezultātu vieno respondentes ar to, ka visām ir noteikti
vienādi šķēršļi, kuri pētījuma laikā neļāva sasniegt to, ko viņas bija plānojušas pirms tam,
piemēram, ģimenes problēmas, problēmas darbā vai attiecībās ar kādu u. c. Klasteris iegūtas
zināšanas palīdzēja izmainīt dzīvesveidu vieno respondentes ar uzskatu, ka tieši zināšanas,
kuras ir ļoti vērtīgas, ļāvušas viņām izprast veselīga dzīvesveida nepieciešamību un turpmāk
sasniegt vēl vairāk. Šajā klasterī ir vismazāk šķēršļu un labākie rezultāti, kas attiecas uz
izmaiņām dzīvesveidā. Pēdējā klasterī sapratu, ka varu būt draudzīga galvenais rezultāts ir
tas, ka respondente pētījuma laikā iemācījusies komunicēt, sapratusi, ka viņa spēj atrast
kopīgu valodu ar citām, un konkrētā grupa viņai kļuvusi ļoti svarīga, ir izveidojušies tuvi
kontakti.
Apkopojot datus pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas, var secināt,
ka pozitīvas izmaiņas respondenšu dzīvesveidā ir. Visām respondentēm ir palielinājies fizisko
aktivitāšu skaits, viņas vairāk pavada savu laiku aktīvi, vairāk pārvietojas kājām, mazāk laika
pavada sēžot.
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Respondentes A1, A2, A3, A5, A7, A8 un A9 seko līdzi savam uzturam, bet vairāki
šķēršļi traucē to darīt regulāri un pilnvērtīgi. Respondentes A1, A2, A4, A5, A7, A6 un A8 vēl
joprojām nevar atteikties no alkohola lietošanas, pārmērīgas saldo ēdienu lietošanas un
nesabalansēta uztura lietošanas, respondentes A8 un A1 vēl joprojām smēķē. Ir redzama
tendence, ka respondentes cenšas, jo zina, kāpēc tas ir nepieciešams, bet vēl nav spējīgas tikt
galā ar ietekmējošiem šķēršļiem.
Visbiežāk minētais šķērslis ir ārējā vide un ģimene, apkārtējie cilvēki, kas traucē
sasniegt labākus rezultātus. Visbiežāk minētais veicinošais faktors ir grupa, citas dalībnieces,
kas motivē un atbalsta pildīt labāk un vairāk. Vairākas respondentes min to, ka vide grupā ir
bijusi draudzīga, viņām bijis patīkami komunicēt ar citām dalībniecēm un viņas nevēlētos
atkal nodarboties individuāli. Tomēr 3 respondentes saka, ka viņām citas dalībnieces dažreiz
traucējušas koncentrēties un vairāk patīk nodarboties individuāli vai arī kopā ar spēcīgākām
dalībniecēm. Visas respondentes saka, ka arī turpmāk grib nodarboties ar fiziskajām
aktivitātēm regulāri un sasniegt vēl labākus rezultātus (skat. 49. pielikumu).
3.2.3. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa ietekme uz sociālo piederību kā dzīves
kvalitātes komponentu
Sociālās piederības struktūrkomponenta saistības izjūta aptaujas jautājumu
apkopojums, pēc kuriem noteikta saistība ar fizisko aktivitāšu veidu un daudzumu pirms
fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas un pēc tās, ir atspoguļots 51. tabulā (skat.
167. lp.).
Izanalizējot struktūrkomponenta saistības izjūtas izmaiņas, var secināt, ka statistiski
ticamas izmaiņas ir tikai vienā apgalvojumā: man šī grupa ir viena no svarīgākajām
sociālajām grupām, pie kurām es piederu. Tas nozīmē, ka šobrīd respondentēm nodarbību
grupa ir svarīgāka, nekā tā ir bijusi pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas,
un viņas jūt saistību ar grupu.
Sociālās piederības struktūrkomponenta savstarpējo attiecību iztvere atbilžu
apkopojums un salīdzinājums pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas un pēc
tās ir atspoguļots 52. tabulā (skat. 167. lp.) un 53. tabulā (sk. 168. lp.).
Izanalizējot sociālās piederības struktūrkomponenta savstarpējo attiecību uztvere
jautājumus, kuriem noteikta saistība ar fiziskajām aktivitātēm, secināms, ka statistiski ticamas
izmaiņas ir jautājumā: cik apmierināta Jūs esat ar attiecībām ģimenē un draugiem?
Respondentes ir kļuvušas vairāk apmierinātas (p < 0,01), kas var būt saistīts ar izmaiņām
dzīvesveidā un vairāku sieviešu ģimeņu iesaisti brīvā laika pavadīšanā.
Jautājuma: cik svarīgas Jums ir ciešas attiecības ar ģimeni un draugiem? un cik
svarīgi Jums ir darīt kaut ko ārpus mājas kopā ar citiem cilvēkiem? atbilžu izmaiņas arī ir
statistiski ticamas (p < 0,01), kas var būt saistīts ar to, ka sievietes tagad vairāk izprot
komunikācijas svarīgumu un brīvā laika aktīvu pavadīšanu visai ģimenei un draugiem kopā,
jo tā ir vieglāk sasniegt rezultātu. Balstoties uz pētījumā gūto pieredzi, respondentēm tagad ir
svarīgi turpināt būt aktīvām gan fiziski, gan sociāli, lai spētu sekot līdzi veselīgam
dzīvesveidam ar kādu kopā, kas arī to dara, jo viņas saprot, ka apkārtējā vide un cilvēki, kuri
viņu neatbalsta un dzīvo citādāk, var būt nopietns šķērslis mērķa sasniegšanā.
Apgalvojuma Mūsu grupas dalībnieki labprāt piedalītos kopīgos pasākumos arī ārpus
nodarbībām atbilžu statistiski ticamās izmaiņas (p < 0,05) apstiprina to, ka tagad respondentes
labāk uztver grupu, vēlas vairāk laika pavadīt ar to kopā, kas apstiprina intervijā iegūtos datus
par draudzīgām attiecībām un patīkamo komunikāciju starp grupas dalībniecēm, kā arī to, ka
grupa ir veselīgu dzīvesveidu veicinošs nosacījums, kas ietekmē respondenšu vēlmi būt fiziski
un sociāli aktīvām vairāk.
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51. tabula
Sociālās piederības komponenta saistības izjūta analīze
pirms modeļa izmantošanas un pēc tā – salīdzinājums
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
pirms
2
3
5
9
5
1
7
4
1
7
pēc
6
9
7
9
8
3
9
8
6
8
Izmaiņas ir statistiski ticamas**
p < 0,01
Man šī grupa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ir viena no nemaz nepiekrītu
pilnībā piekrītu
svarīgākajām
sociālajām
Šobrīd nodarbību grupa nav svarīga, ir svarīgākas grupas, nav saistības ar
grupām, pie
grupu
kurām es
Šobrīd attieksme pret nodarbību grupu ir neitrāla vai jau ir saistība ar grupu
piederu

pirms
pēc
p > 0,05
Vai Jūs
jūtaties kā
sabiedrības
daļa? Vai
Jums ir
piederības
izjūta kādai
grupai,
komandai?

2
2

2
2

2
3

3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
Izmaiņas nav statistiski ticamas
1 – nē; 2 – dažreiz; 3 – jā

3
3

2
3

Dažreiz nav izjūtas, ka ir sabiedrības daļa. Dažreiz nav piederības izjūtas
nodarbību vai citai grupai
Jūtas kā sabiedrības daļa, ir piederības izjūta nodarbību vai citai grupai

52. tabula
Sociālās piederības komponenta savstarpējo attiecību uztvere analīze
pirms modeļa izmantošanas un pēc tā – salīdzinājums
pirms
pēc
p > 0,05
Vai Jūs esat
apmierināta
ar nodarbību
grupu, kurā
esat
iesaistījusies?
pirms
pēc
p > 0,05

A1
1
3

A2
3
3

A3
3
3

A4
A5
A6
A7
A8
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
Izmaiņas nav statistiski ticamas
1 – nē; 2 – dažreiz; 3 – jā

A9
2
2

A10
3
3

Nav apmierināta vai dažreiz nav apmierināta ar nodarbību grupu, kurā ir
iesaistījusies
Ir apmierināta ar nodarbību grupu, kurā ir iesaistījusies
3
3

2
3

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
Izmaiņas nav statistiski ticamas
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3
3

3
3

1 – nē; 2 – dažreiz; 3 – jā

Vai Jūsu
ģimenes
locekļi palīdz
Jums justies
kā
pilnvērtīgam
ģimenes
loceklim?

Dažreiz nejūtas kā pilnvērtīgs ģimenes loceklis
Jutas kā pilnvērtīgs ģimenes loceklis

Sociālās piederības struktūrkomponenta izpratne par to, ka šajā grupā mani ietver,
ciena, novērtē atbilžu apkopojums un salīdzinājums pirms fiziskā kapitāla veicināšanas
modeļa izmantošanas un pēc tās ir atspoguļots 54. tabulā (skat. 169. lp.).
Izanalizējot sociālās piederības struktūrkomponenta izpratne par to, ka šajā grupā
mani ietver, ciena, novērtē jautājumus, kuriem konstatēta saistība ar fiziskajām aktivitātēm,
var secināt, ka statistiski ticamu izmaiņu nav (p > 0,05), tomēr ir vairāki uzlabojumi,
piemēram, respondentes uzsver, ka tagad viņas biežāk apmeklē pasākumus, aktīvi tajos
piedalās, biežāk iziet no mājām un sociālās situācijās retāk jūtas liekas.
53. tabula
Sociālās piederības komponenta savstarpējo attiecību uztvere analīze
pirms modeļa izmantošanas un pēc tā – salīdzinājums
A1
3
2

A2
3
2

A3
2
1

pirms
pēc
p < 0,01
Cik svarīgas
Jums ir
ciešas
attiecības ar
ģimeni un
draugiem?

3
2

3
1

2
1

pirms
pēc
p < 0,01
Cik svarīgi
Jums ir darīt

3
1

pirms
pēc
p < 0,01
Cik
apmierināta
Jūs esat ar
attiecībām
ģimenē un
draugiem?

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
Izmaiņas ir statistiski ticamas**
ļoti apmierināta – apmierināta – daļēji apmierināta – ne pārāk apmierināta –
neapmierināta
Daļēji apmierināta, ne pārāk apmierināta vai neapmierināta ar attiecībām
ģimenē un draugiem
Ir ļoti apmierināta vai apmierināta ar attiecībām ģimenē un draugiem
3
2
3
2
3
3
1
1
1
2
1
1
Izmaiņas ir statistiski ticamas**
ārkārtīgi svarīgi – ļoti svarīgi – svarīgi – ne pārāk svarīgi –
nav svarīgi

3
1

Ne pārāk svarīgas vai nav svarīgas ciešas attiecības ar ģimeni un draugiem
Ārkārtīgi svarīgas, ļoti svarīgas, svarīgas ciešas attiecības ar ģimeni un
draugiem
2
1

2
1

4
1
4
3
4
1
2
1
3
1
3
1
Izmaiņas ir statistiski ticamas**
ārkārtīgi svarīgi – ļoti svarīgi – svarīgi – ne pārāk svarīgi –
nav svarīgi
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4
2

kaut ko ārpus
mājām kopā
ar citiem
cilvēkiem?
pirms
pēc
p > 0,05
Cik
apmierināta
Jūs esat ar
piederību
nodarbību
grupai?
pirms
pēc
p < 0,05
Mūsu grupas
dalībnieki
labprāt
piedalītos
kopīgos
pasākumos arī
ārpus
nodarbībām

Ne pārāk svarīgi vai nav svarīgi darīt kaut ko ārpus mājām kopā ar citiem
cilvēkiem
Ārkārtīgi svarīgi, ļoti svarīgi, svarīgi darīt kaut ko ārpus mājām kopā ar
citiem cilvēkiem
7
7

7
8

7
8

8
9
5
9
9
10
7
10
Izmaiņas nav statistiski ticamas
3
4
5
6
7
neitrāli

0
1
2
neapmierinoši

7
9
8

9
9

7
9

9
10
apmierinoši

Neapmierināta vai neitrāla attieksme pret piederību nodarbību grupai
Apmierināta ar piederību nodarbību grupai
7
4

8
7

5
9

1
2
Nemaz nepiekrītu

3

8
9
5
7
9
9
9
8
Izmaiņas ir statistiski ticamas*
4
5
6

3
8
7

5
9

6
8

8
9
Pilnībā piekrītu

Nepiekrīt, ka nodarbību grupa vēlētos piedalīties kopīgos pasākumos ārpus
nodarbībām, vai nezina to
Uzskata, ka nodarbību grupa vēlētos piedalīties kopīgos pasākumos ārpus
nodarbībām

54. tabula
Sociālās piederības komponenta izpratne par to, ka šajā grupā viņu ietver, ciena, novērtē
analīze pirms modeļa izmantošanas un pēc tā – salīdzinājums
pirms
pēc
p > 0,05
Vai Jums ir
sajūta, ka
nodarbību
grupā Jūs
pazīst?
pirms
pēc
p > 0,05
Cik bieži Jūs
izejat no
mājām kopā
ar draugiem
vai
apmeklējat
kādus
pasākumus?

A1
2
2

A2
2
2

A3
3
2

A4
A5
A6
A7
2
3
2
2
3
3
2
3
Izmaiņas nav statistiski ticamas
1 – nē; 2 – dažreiz; 3 – jā

A8
3
3

A9
2
3

A10
1
3

Dažreiz neuzskata vai vispār neuzskata, ka nodarbību grupā viņu pazīst
Uzskata, ka nodarbību grupā viņu pazīst
3
3

2
1

2
3

3
3
1
3
3
2
3
3
2
3
3
2
Izmaiņas nav statistiski ticamas
1 – gandrīz nekad; 2 – dažreiz; 3 – bieži/gandrīz vienmēr

2
2

Dažreiz vai gandrīz nekad neiziet no mājām kopā ar draugiem vai apmeklē
pasākumus
Bieži, gandrīz vienmēr iziet no mājām kopā ar draugiem vai apmeklē
pasākumus
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pirms
pēc
p > 0,05
Vai Jūs jūtat,
ka esat
nozīmīga
apkārtējas
sabiedrības
daļa?

2
2

pirms
pēc
p > 0,05
Vai sociālās
situācijās Jūs
dažreiz
jūtaties
lieks?
pirms
pēc
p > 0,05
Vai Jūs bieži
apmeklējat
izklaides
pasākumus
savā
sabiedrībā?
pirms
pēc
p > 0,05
Vai Jūs šajos
izklaides
pasākumos
piedalāties
aktīvi?

3
2

2
2

2
2

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
Izmaiņas nav statistiski ticamas
noteikti nē – ne vairāk kā parasti – vairāk nekā parasti –
daudz vairāk nekā parasti

2
2

Nejūt, ka ir nozīmīga apkārtējās sabiedrības daļa
Jūt, ka ir nozīmīga apkārtējas sabiedrības daļa
1
3

2
3

3
3
2
3
3
3
3
3
Izmaiņas nav statistiski ticamas
1 – jā; 2 – dažreiz; 3 – nē

2
3

3
3

2
3

3
3

3
3

2
3

Jūtas vai dažreiz jūtas lieka sociālās situācijās
Nejūtas lieka sociālās situācijās
3
2

1
3

2
3

3
2
1
3
3
3
3
3
Izmaiņas nav statistiski ticamas
1 – nē; 2 – reti; 3 – bieži

Reti apmeklē vai neapmeklē izklaides pasākumus savā sabiedrībā
Bieži apmeklē izklaides pasākumus savā sabiedrībā

3
3

2
3

2
3

3
3
1
3
3
3
3
3
Izmaiņas nav statistiski ticamas
1 – nē; 2 – dažreiz; 3 – aktīvi

3
3

2
3

2
3

Nepiedalās aktīvi vai dažreiz piedalās aktīvi izklaides pasākumos
Aktīvi piedalās izklaides pasākumos

Kopsavilkums
Pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas sociālās piederības
veicināšanas vidē ir noteikti vairāki statistiski ticami uzlabojumi attiecībā uz sociālo
piederību, kas apstiprina daļēji strukturētajās intervijās iegūtos datus.
Respondentes vairāk jūt saistību ar citām nodarbību grupas dalībniecēm, viņas vēlētos
pavadīt laiku ar viņām arī ārpus fiziskajām aktivitātēm un citiem pētījuma pasākumiem.
Respondentēm ir kļuvušas svarīgākas ciešas attiecības ar ģimeni un draugiem, viņas kļuvušas
apmierinātākas ar attiecībām savā ģimenē un ar draugiem, viņas tagad vairāk iziet no mājām,
aktīvi piedalās dažādos pasākumos un mazāk jūtas liekas sociālās situācijās, kas norāda uz to,
ka respondentes kļuvušas vairāk sociāli aktīvas un tas pozitīvi ietekmē viņu vēlmi arī turpmāk
uzlabot savu dzīvesveidu un iegūt vēl labākus rezultātus.
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3.2.4. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa ietekme uz fizisko sagatavotību
kā fiziskā kapitāla objektīvo radītāju
Lai noteiktu fiziskā kapitāla struktūrkomponenta ķermeņa maiņas vērtība rādītāja
fiziskā veselība izmaiņas pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas, promocijas
pētījumā atkārtoti testēta uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība.
Kardiorespiratorās sistēmas darbspējas noteikšana pēc fiziskā kapitāla veicināšanas
modeļa izmantošanas veikta laboratorijas apstākļos ar kardiopulmonālo diagnostikas iekārtu
Master Screen CPX. Izvērtējot grupas vidējos rādītājus pirms fiziskā kapitāla veicināšanas
modeļa izmantošanas un pēc tās, var secināt, ka visi kardiorespiratorās sistēmas rādītāji grupā
ir uzlabojušies (skat. 55. tabulu, 56. tabulu 172. lp. un 57. tabulu 173. lp.).
55. tabula
Kardiorespiratorās sistēmas darbspēja pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa
izmantošanas un pēc tās – salīdzinājums
Pirms

Pēc

Izmaiņu ticamība

Testa kopējais laiks
(min.)
Slodzes fāze
(min.)
Maksimālā slodze (W)

17,60 ± 2,4

20 ± 2,3

10,2 ± 2,1

12,4 ± 3

134 ± 22,7

153,5 ± 24,5

Maksimālais skābekļa
patēriņš
Organismā fiziskā
darbspēja W/kg
Sirds funkcionālais
indekss pie pulsa 170
Aerobais slieksnis

34,4 ± 5,7

34,4 ± 6

Pieaugums ir ticams
p < 0,01
Pieaugums ir ticams
p < 0,01
Pieaugums ir ticams
p < 0,01
Nav izmaiņu

2,3 ± 0,4

2,6 ± 0,5

2 ± 0,4

2,2 ± 0,4

132,7 ± 14,5

137,2 ± 10,6

163,7 ± 11

167,4 ± 8

Anaerobais slieksnis

Pieaugums ir ticams
p < 0,01
Pieaugums nav ticams
p > 0,05
Pieaugums ir ticams
p > 0,05
Pieaugums nav ticams
p > 0,05

Balstoties uz iegūtajiem datiem, var secināt, ka vidēji grupā visi rādītāji ir
uzlabojušies, tomēr statistiski ticamas izmaiņas ir testa kopējam laikam (p < 0,01), slodzes
fāzes laikam (p < 0,01), maksimālajai slodzei testa laikā (p < 0,01), organisma fiziskajai
darbspējai (p < 0,01) un aerobajam slieksnim (p < 0,05) (skat. 40. un 42. pielikumu).
Individuālo rādītāju dinamika katrai sievietei grupā ir atspoguļota 56. tabulā (skat. 172. lp.).
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, var secināt, ka gandrīz visām respondentēm visi
rādītāji ir uzlabojušies. Tomēr respondentēm A9 un A10 ir nedaudz samazinājies skābekļa
maksimālais patēriņš, respondentei A4 samazinājies sirds funkcionālais indekss,
respondentēm A1 un A9 ir samazinājies aerobais slieksnis un respondentēm A1, A4 un A10 ir
samazinājies anaerobais slieksnis. Balstoties uz šo, var secināt, ka respondentei A9 ir
jāturpina uzlabot fiziskā sagatavotība un jāpalielina slodzes intensitāte un apjoms, ka arī viņa
ir vairāk jāmotivē koncentrēties konkrētajai slodzei un nepadoties līdz vingrinājuma beigām,
kas traucē sasniegt vēlamo rezultātu.
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18/20

14/16

18/20

18/20

18/22

14/18

20/22

22/24

16/18

18/20

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

10/12

9/10

14/19

12/15

7/10

11/14

11/12

10/12

7/8

11/12

Testa
Slodzes
kopējais
fāze
laiks
(min.)
(min.)
(pirms/pēc)
(pirms/pēc)

120/140

180/195

160/190

140/170

100/120

140/160

130/140

120/140

120/140

130/140

Maksimālā
slodze (W)
(pirms/pēc)

117/111

92/90

61/74

74/88

133/120

125/114

91/82

71/83

110/117

102/103
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33,6/33,1

32,6/32,4

35,9/38,5

39,7/41,2

40,7/42,1

31,3/36,1

34/34,5

27,8/30

23,2/21,8

39,5/40,1

Sirdsdarbība Maksimālais
mierā
skābekļa
stāvoklī
patēriņš
(pirms/pēc)
sitieni/min.
(pirms/pēc)

2,3/2,5

2,2/2,4

2,4/2,9

2,7/3,3

2,7/3,2

2,4/2,8

2,4/2,5

1,8/2,2

1,5/1,7

2,5/2,8

Organisma
fiziskā
darbspēja
W/kg
(pirms/pēc)

1,9/2

2,2/2,4

2,4/2,6

2,4/2,7

1,4/1,6

2,4/2,6

2,4/2,1

1,5/1,9

1,5/1,6

2/2

Sirds
funkcionālais
indekss
(pulss 170)
(pirms/pēc)

135/135

126/125

106/123

124/133

156/159

137/139

133/135

121/132

138/145

151/146

171/170

150/157

142/164

169/177

180/182

159/160

163/161

167/167

160/164

175/173

(pirms/pēc)

(pirms/pēc)

180/182

162/168

162/175

179/189

186/189

169/175

171/173

177/182

169/174

186/186

(pirms/pēc)

Anaerobais Sirdsdarbība,
slieksnis
esot
pirms
maksimālai
slodzes
slodzei

Aerobais
slieksnis
pirms
slodzes

56. tabula
Kardiorespiratorās sistēmas darbspēja pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas un pēc tās – salīdzinājums

A1

Respondenti

Respondente A4 nepildīja konkrētos uzdevumus, ko deva treneris, lai paaugstinātu
kardiorespiratorās sistēmas darbspēju, respondentei A10 veselības problēmu dēļ nedeva
nepieciešamo slodzi, lai paaugstinātu visus kardiorespiratorās sistēmas rādītājus, respondente
A1 motivācijas trūkuma dēļ un sliktā emocionālā stāvokļa dēļ dažreiz negribēja izpildīt
uzdevumu, un samazinātā svara dēļ slodze nebija pietiekama, lai paaugstinātu
kardiorespiratorās sistēmas rādītājus, slodze bija mērena un vienmērīga, pie kuras respondente
A1 ātri adaptējās. Konkrētie rezultāti apstiprina, ka dažām respondentēm veselīga dzīvesveida
šķēršļi traucēja sasniegt vēlamos rezultātus.
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem (skat. 57. tabulu), raksturota katras respondentes
kardiorespiratorās sistēmas darbspēja pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa
izmantošanas un pēc tās (skat. 57. tabulu un 58. tabulu 174. lp.).
57. tabula
Kardiorespiratorās sistēmas darbspējas raksturojums pirms fiziskā kapitāla
veicināšanas modeļa izmantošanas un pēc tās – salīdzinājums

Resp.

Reakcija uz
slodzi
(pirms/pēc)

A1

Normotoniska/
Normotoniskā

A2

Normotoniska/
Normotoniskā
Normotoniska/
Normotoniskā

A3

A4
A5

A6
A7

Normotoniska/
Normotoniska
Normotoniska/
Normotoniska

Normotoniska/
Normotoniska
Normotoniska/
Normotoniska

A8

Normotoniska/
Normotoniskā

A9

Normotoniska/
Normotoniska
Hipertoniska/
Normotoniska

A10

Slodzes
pārtraukšanas
iemesls
(pirms/pēc)
Nogurums kāju
muskulatūrā/
Nogurums kāju
muskulatūrā
Elpas trūkums/
Elpas trūkums
Nogurums kāju
muskulatūrā/
Nogurums kāju
muskulatūrā
Elpas trūkums/
Elpas trūkums
Vispārējs
nogurums/
Nogurums kāju
muskulatūrā
Elpas trūkums/
Elpas trūkums
Elpas trūkums/
Nogurums kāju
muskulatūrā
Nogurums kāju
muskulatūrā/
Nogurums kāju
muskulatūrā
Elpas trūkums/
Elpas trūkums
Elpas trūkums/
Nogurums kāju
muskulatūrā

Atjaunošanās
periods
(pirms/pēc)

Fiziskās
slodzes
adaptācija
(pirms/pēc)

Elpošana
ritms
(pirms/pēc)

Pagarināts/
Apmierinošs

Pazemināta/
Laba

Ritmisks/
Ritmisks

Pagarināts/
Apmierinošs
Labs/ Labs

Pazemināta/
Pazemināta
Laba/Laba

Neritmisks/
Neritmisks
Ritmisks/
Ritmisks

Labs/
Apmierinošs
Pagarināts/
Pagarināts

Laba/ Laba

Neritmisks/
Ritmisks
Neritmisks/
Neritmiska

Pagarināts/
Pagarināts
Apmierinošs/
Apmierinošs

Pazemināta/
Pazemināta
Laba/ Laba

Ritmisks/
Ritmisks
Neritmisks/
Neritmisks

Labs/ Labs

Laba/Laba

Neritmisks/
Ritmisks

Labs/Labs

Laba/Laba

Pagarināts/
Pagarināts

Neadaptēts/
Pazemināta

Neritmisks/
Neritmisks
Ritmisks/
Ritmisks
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Pazemināta/
Pazemināta

58. tabula

Respondenti

Kardiorespiratorās sistēmas darbspējas raksturojums pirms fiziskā kapitāla
veicināšanas modeļa izmantošanas un pēc tās – salīdzinājums

A1

Slodzes
radītās
išēmiskās
izmaiņas
EKG
(pirms/pēc)
neprovocē/
neprovocē

A2

Ieteikumi
neprovocē/
neprovocē

A3

Ieteikumi
neprovocē/
neprovocē

A4

Ieteikumi
neprovocē/
neprovocē

A5

A6

Ieteikumi
neprovocē/
neprovocē
Ieteikumi
neprovocē/
neprovocē
Ieteikumi

A7

A8

A9

A10

neprovocē/
neprovocē
Ieteikumi
neprovocē/
neprovocē
Ieteikumi
neprovocē/
neprovocē
Ieteikumi
neprovocē/
neprovocē
Ieteikumi

Sirds ritma
traucējumi
(pirms/pēc)
nereģistrē/
nereģistrē

Sirds
vadīšanas
sistēma
(pirms/pēc)

Vispārējā
fiziskā
sagatavotība
(pirms/pēc)

Sirds
funkcionālais indekss
(pulss 170)
(pirms/pēc)

Organisma
fiziskā
darbspēja
W/kg
(pirms/pēc)

norma/
norma

virs vidējā
virs vidējā
augsta, jo
līmeņa /
līmeņa /
mazs svars/
virs vidējā
virs vidējā
augsta, jo
līmeņa
līmeņa
mazs svars
bāzes trenēšana (60–70 % no max SF)/ paaugstināt slodzes intensitāti
nereģistrē/
norma/
zem vidējā
zem vidējā
zem vidējā
nereģistrē
norma
līmeņa/
līmeņa/
līmeņa/
vidēja
vidējs
vidēja
bāzes trenēšana (60–70 % no max SF), samazināt svaru/turpināt to pašu
nereģistrē/
norma/
vidēja/
zem vidējā
vidēja/ virs
nereģistrē
norma
virs vidējā
līmeņa /
vidējā
līmeņa
vidēja
līmeņa
bāzes trenēšana (60–70 % no max SF)/paaugstināt slodzes intensitāti
nereģistrē/
norma/
augsta/virs
augsts/ virs
augsta/
nereģistrē
norma
vidējā
vidējā
augsta
līmeņa
līmeņa
elpošanas ritms, motivācija/ palielināt motivāciju
nereģistrē/
norma/
augsta/
augsts/
augsta/
nereģistrē
norma
augsta
augsts
augsta
stresa mazināšana/ turpināt uzlabot FS, palielināt slodzi
nereģistrē/
norma/
vidēja/virs
zem vidējā
augsta/
nereģistrē
norma
vidējā
līmeņa/
augsta
līmeņa
vidējs
bāzes trenēšana (60–70 % no max SF)/ uzlabot FS, turpināt bāzes
trenēšanu
nereģistrē/
norma/
augsta/
augsts/
augsta/
nereģistrē
norma
augsta
augsts
augsta
palielināt intensitāti/uzlabot FS pie palielinātas slodzes
nereģistrē/
norma/
augsta/
augsts/
augsta/
nereģistrē
norma
augsta
augsts
augsta
elpošanas ritms, motivācija/ palielināt slodzi un uzlabot motivāciju
nereģistrē/
norma/
virs vidējā
virs vidējā
virs vidējā
nereģistrē
norma
līmeņa/
līmeņa/
līmeņa/
augsta
augsts
augsta
uzlabot VFS/ palielināt slodzi un uzlabot motivāciju
nereģistrē/
norma/
vidēja/ virs
vidējs/virs
virs vidējā
nereģistrē
norma
vidējā
vidējā
līmeņa/
līmeņa
līmeņa
augsta
bāzes trenēšana (60–70 % no max SF)/ palielināt slodzi, uzlabot FS

Analizējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa
izmantošanas visām respondentēm sirds asinsrites sistēmas reakcija uz slodzi ir normotoniska.
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Šāds reakcijas tips raksturīgs veseliem, labi trenētiem cilvēkiem. Respondentēm A1 un A2 ir
saīsinājies atjaunošanās periods pēc slodzes, respondentēm A1 un A10 ir uzlabojusies
adaptācija slodzei. Respondentēm A4 un A8 ir uzlabojusies elpošana, kas arī bija viens no
svarīgākajiem uzdevumiem – uzlabot elpas ritmu. Respondentēm A5, A7 un A10 ir
izmainījies slodzes pārtraukšanas iemesls, kas norāda uz to, ka pie noteiktas palielinātas
slodzes elpošana ir stabila un netrūkst skābekļa, bet vēl ir jāuzlabo fiziskā sagatavotība, lai
varētu paaugstināt darbspēju. Respondentei A4 ir pasliktinājusies atjaunošanās pēc slodzes,
kas saistīts ar treniņu slodzes nepildīšanu. Citām respondentēm īpašas izmaiņas nav noteiktas.
Arī otrajā pārbaudē vairākām respondentēm konstatējams palielināts uztraukums un
bailes testa laikā, kas arī varēja nelabvēlīgi ietekmēt uzrādīto darbspēju. Respondentes min
vairākus traucējošus faktorus, kas nelabvēlīgi ietekmēja uzrādītos rezultātus, tomēr šie faktori
datu analīzē nav ņemti vērā.
Balstoties uz iegūto informāciju, respondenšu kardiorespiratorā darbspēja raksturota
detalizētāk un salīdzināti rezultāti pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas un
pēc tās (skat. iepriekš 58. tabulu).
Izanalizējot iegūtos datus detalizētāk, var secināt, ka respondentēm A2, A3, A9 un
A10 ir uzlabojusies vispārēja fiziskā sagatavotība un organisma fiziskā darbspēja; ir
palielinājies sirds funkcionālā indeksa līmenis. Respondentei A6 ir uzlabojusies vispārēja
fiziskā sagatavotība un palielinājies sirds funkcionālā indeksa līmenis. Citām respondentēm
arī ir uzlabojušies kardiorespiratorās sistēmas darbspējas rādītāji, tomēr to raksturojums nav
izmainījies. Respondentei A4 pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas ir
pasliktinājusies vispārēja fiziskā sagatavotība un samazinājies sirds funkcionālā indeksa
līmenis.
Balstoties uz sporta ārsta rekomendācijām, turpmāk respondentēm A1, A3, A5, A7,
A9 un A10 ir jāturpina palielināt slodzi un paaugstināt fiziskās sagatavotības līmeni, papildus
dažādojot slodzi un samazinot šķēršļu ietekmi uz treniņu procesu, ievērojot intervijā iegūto
informāciju, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Respondentēm A4, A8 un A9 papildus pie slodzes
palielināšanas ir jāuzlabo motivācija, jāveicina interese būt fiziski aktīvām un izpildīt
uzdevumus līdz galam, nepadoties slodzes vidū, pildīt vingrinājumu noteiktā intensitātē,
jāņem vērā intervijā minētie šķēršļi un veicinošie nosacījumi, lai atvieglotu rezultāta
sasniegšanas procesu respondentēm, kurām trūkst disciplīnas un motivācijas. Respondentēm
A2 un A6 ir jāturpina tas pats uzdevums, kas izvirzīts pirms fiziskā kapitāla veicināšanas
modeļa izmantošanas – vispārējas fiziskās sagatavotības uzlabošana un ķermeņa proporciju
uzlabošana.
Ņemot vērā iegūtos rezultātus, var secināt, ka intervijā iegūtā informācija ir pamatota
ar kardiorespiratorās sistēmas rādītāju testēšanas rezultātiem. Tās respondentes, kuras
minējušas vairākus šķēršļus, kas traucē sasniegt vēlamo rezultātu, arī mazāk ir uzlabojušas
savu darbspēju. Īpaši traucē disciplīnas trūkums, ārējā vide un ģimene, kas nelabvēlīgi
ietekmē treniņu procesu un uzvedību ārpus nodarbību zāles. Turpmāk, plānojot treniņu
procesu, vairāk jāņem vērā respondenšu apkārtējā vide un iekšējā motivācija sasniegt
rezultātu.
Lai izvērtētu respondenšu motorās gatavības rādītāju izmaiņas, promocijas pētījumā
atkārtoti veikti motorās gatavības testi, kas pielāgoti pieaugušajiem. Testa procedūrā nekas
nav mainīts, tas veikts laboratorijas apstākļos, sporta ārsta uzraudzībā katrai respondentei
individuāli, lai mazinātu iespējamos riskus. Motorās gatavības vidējie rezultāti grupā pirms
fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas un pēc tās ir salīdzināti un atspoguļoti
59. tabulā (skat. 176. lp.), individuālā dinamika – 60. tabulā (skat. 177. lp.).
Izvērtējot detalizētāk motorās gatavības izmaiņas pēc fiziskā kapitāla veicināšanas
modeļa izmantošanas, secināms, ka visām respondentēm ir uzlabojumi tādos testos kā
ķermeņa spēks, vēdera muskulatūras spēka izturība (ķermeņa augšdaļas celšana) un
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funkcionālais spēks (kāriens). Visām, izņemot respondenti A8, ir uzlabojumi roku veiklībā
(uzsitieni uz plāksnes), lokanībā uz labajiem un kreisajiem sāniem un eksplozīvajā spēkā
(lēciens augstumā).
Vērtējot grupas motorās gatavības vidējos rezultātus pirms fiziskā kapitāla
veicināšanas modeļa izmantošanas un pēc tās, var secināt, ka visos testa rezultātos ir
uzlabojumi. Statistiski ticams uzlabojums ir līdzsvarā (p < 0,01), lokanībā sēdus (p < 0,05),
kustību amplitūdā labajā un kreisajā gūžā (p < 0,05), eksplozīvajā spēkā (p < 0,01), ķermeņa
spēkā vai vēdera muskulatūras spēka izturībā (p < 0,01) un funkcionālajā spēkā (p < 0,01).
Spriežot pēc vidējiem rezultātiem, kas konstatēti grupā, var secināt, ka ir līdzsvarota
asimetrija starp labā un kreisā pleca kustību amplitūdu, starp kustību amplitūdu labajā un
kreisajā gūžā (skat. 40. pielikumu un 43. pielikumu).
Spriežot pēc grupas vidējiem rezultātiem, var secināt, ka visi izvirzītie uzdevumi, lai
uzlabotu respondenšu motoro gatavību, ir izpildīti.
59. tabula
Motorās gatavības rezultātu raksturojums pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa
izmantošanas un pēc tās – salīdzinājums

Līdzsvars (reizes) (30 s)
Roku veiklība (s) (uzsitieni uz plāksnes)
Lokanība sēdus (cm)
Lokanība labais sāns (grādi)
Lokanība kreisais sāns (grādi)
Kustību amplitūda – labais plecs (grādi)
Kustību amplitūda – kreisais plecs (grādi)
Kustību amplitūda – labā gūža (grādi)
Kustību amplitūda – kreisā gūža (grādi)
Eksplozīvais spēks (lēciens) (cm)
Statiskā spēks rokām (dinamometrs) (kg)
Ķermeņa spēks (vēdera prese) (s)
Funkcionālais spēks (kāriens) (s)

Pirms

Pēc

2 ± 1,6
14,7 ± 2,2
31,8 ± 2,3
23,8 ± 4,8
23,1 ± 4,7
176,8 ± 9,3
178 ± 5,5
72,5 ± 17,7
73,3 ± 20,1
23 ± 10,4
1 ± 0,2
24,5 ± 5,4
22,7 ± 20,4

0,1 ± 0,1*
13,6 ± 2,6**
35,9 ± 7,3**
27,1 ± 6,2*
27,3 ± 6,2**
180,3 ± 1,8
180,7 ± 1,6
76,5 ± 17,5*
76,8 ± 17,3*
26,6 ± 10,1**
1,1 ± 0,4
20,5 ± 5**
32,2 ± 21,2**

Izmaiņu
ticamība
p < 0,05
p < 0,01
p < 0,01
p < 0,05
p < 0,01
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,01
p < 0,05
p < 0,01
p < 0,01

Vēl viena metode, kas veikta laboratorijas apstākļos un kuras izmantošana ir obligāta,
veicot vispārējās fiziskās sagatavotības noteikšanu ar EUROFIT testiem, ir antropometrija.
Antropometrisko datu salīdzinājums pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas
un pēc tās ir atspoguļots 61. tabulā (skat. 176. lp.).
Respondentes A1, A6 un A10 ir palielinājušas ķermeņa masu, gurnu un vidukļa
apkārtmēru, līdz ar to arī ķermeņa masas indekss ir palielinājies tuvāk normai.
Respondentēm A2, A3, A5, A8 un A9 ir samazinājusies ķermeņa masa, vidukļa un
gurnu apkārtmērs un ķermeņa masas indekss. Respondentēm A3, A7 un A8 ir samazinājies arī
kāju apkārtmērs. Respondente A4 ir nedaudz palielinājusi ķermeņa masu un līdz ar to –
ķermeņa masas indeksu.
Ņemot vērā grupas specifiku un dažādību mērķos un uzdevumos, grupas vidējais
rezultāts un uzlabojumi nav statistiski ticami (p > 0,05), jo respondentēm A1, A6 un A10
pozitīvas izmaiņas ir antropometrisko radītāju palielināšana, bet respondentēm A2, A3, A4,
A5, A7, A8 un A9 – antropometrisko radītāju samazināšana.
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Līdzsvars (reizes) (30 s)

3/0
5/0
2/0
1/0
1/0
2/0
4/0
1/1
1/0
0/0

Respondenti

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

28/30
25/37
29/34
43/47
38/41
25/25
23/24
43/43
32/38
32/35

Lokanība – labais sāns
(grādi)
22/24
23/23
23/26
28/35
28/36
18/21
24/27
26/26
31/35
15/18

Lokanība – kreisais sāns
(grādi)
24/26
19/26
23/26
29/37
21/34
20/22
23/26
26/26
31/35
15/18

175/180
178/180
180/180
180/180
179/180
180/180
180/180
151/178
185/185
180/180

Kustību amplitūda –
labais plecs (grādi)

Roku veiklība
(uzsitieni uz plāksnes) (s)

Ir uzlabojumi pēc modeļa izmantošanas

Lokanība sēdus (cm)

14/ 13
14/12
14/13
13/12
11.2/9
14/13
18/18
14/14
18/17
17/15

Kustību amplitūda –
kreisais plecs (grādi)
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178/180
172/180
180/180
180/180
180/182
180/180
180/180
165/180
185/185
180/180

Kustību amplitūda –
labā gūža (grādi)
65/70
50/55
80/80
115/115
70/75
68/70
85/85
62/75
65/65
65/65

Kustību amplitūda –
kreisā gūža (grādi)
80/80
45/50
80/80
120/120
70/76
65/69
85/85
63/78
65/65
60/65

Eksplozīvais spēks
(lēciens) (cm)
17/19
36/36
15/24
35/39
42/42
20/21
20/24
15/18
15/17
15/20

Statiskais spēks rokām
(dinamometrs) (kg)
1,1/1
0,98/1
0,7/0,8
0,73/2
1,2/1
0,94/0,9
0,86/1
1,2/0,9
1,3/1
1/1,5

30/24
23/22
24/20
17/15
22.6/14
34/28
22/18
21/18
31/28
20/18

Ķermeņa spēks
(vēdera prese) (s)

60. tabula
Motorās gatavības testa rezultāti pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas un pēc tās – salīdzinājums

54/55
3/18
8/19
17/30
52/54
17/28
46/72
4/9
4/10
22/27

Funkcionālais spēks
(kāriens) (s)

61. tabula

Tauku %
(tauku
krokas)

63/63
86/83,5
75/70
70/68
72/68,5
56/57
62/59
72/65
83/81,5
64/66,5

Labā
augšstilba
apkārtmērs
(cm)

16,8/16,8
25,7/25,4
22,2/22
23,4/23,5
21,9/20,9
14,2/15
19,1/18,8
25,8/24,2
26,5/26,4
20,1/21,8

Gurni
(cm)

Augums
(cm)
174,5
180,8
172
153,6
164,5
161,7
165,5
162,2
174
160,1

Viduklis
(cm)

49,1/50
83,1/82,3
65,1/64
56,1/56,6
59,4/56,5
35,7/37,2
51,1/50,4
66,3/65,1
80,6/80,5
51,4/55.,6

Ķermeņa
masas
indekss

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Ķermeņa
masa (kg)

Respondenti

Antropometriskie rādītāji pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa
izmantošanas un pēc tās – salīdzinājums

91/90
107/107
98/96,5
97/96
90/89
79/80
94/89
102/97
108/103
93/94

49/49
62/62
58/54,5
57/57
51,5/51,5
41/41
52/49,5
60/58
61/61
52/54

27,4/28,9
43/39,6
39,3/37,2
36,5/36,5
33,7/28,2
15,9/15,9
31/26,5
34,8/32,8
37,9/35
24,4/27,8

Antropometrisko rādītāju samazinājums
Antropometrisko rādītāju palielinājums
Izanalizējot katras respondentes antropometrisko rādītājus, var secināt, ka izvirzītie
uzdevumi ir izpildīti visām, izņemot respondenti A4 (skat. 41. pielikumu un 45. pielikumu).
Precīzāk izvērtējot respondenšu ķermeņa kompozīcijas rādītājus un tās iekšējos
parametrus pirms fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas un pēc tās, atkārtoti
veikta bioimpedances metode ar Tanita svēršanas platformu. To rezultātu salīdzinājums ir
atspoguļots 62. tabulā (skat. 179. lp.).
Izvērtējot ķermeņa kompozīcijas rādītājus pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa
izmantošanas un salīdzinot tos ar sākotnējiem rādītāju datiem, var secināt, ka pozitīvas
izmaiņas ir. Piemēram, arī bioimpedances metode parāda izmaiņas ķermeņa masā. Tomēr
izmaiņas vidēji grupā nav statistiski ticamas (p > 0,05), kas saistīts ar dažādību treniņa grupā.
Respondentēm A1, A6, A7 un A10 ir palielinājusies ķermeņa masa, bet respondentēm A2,
A3, A4, A5, A8 un A9 – samazinājusies ķermeņa masa, kas arī bija viens no svarīgākajiem
uzdevumiem – ķermeņa proporciju korekcija.

62. tabula

1271/1275
1562/1570
1404/1450
1246/1257
1360/1378
1060/1095
1248/1251
1423/1424
1537/1540
1282/1292

Viscerālie
tauki

Vielmaiņa
(kcal)

Ūdens
daudzums %

15,8
39,2/39 58,2/60
41/38,6
48/48 44,1/46
31,7/29,1
43,9/43 49,9/50
26,3/25,2 38,9/39,2 51,8/53
23,9/20,9 42,9/42,9 53,2/55
13/13 32,8/34,3 69,5/69
20.1/18
38,7/39 55,2/55,3
30/27,9
44/44,2 49,5/50,9
37,9/36,5
47,6/48 44,4/45
13/20,7
41,1/41 60/60

Metaboliskais
vecums

49,1/50,2
83,1/82,4
65,1/62,2
56,1/54,8
59,4/56,7
35,7/37,3
51,1/50,4
66,3/64,7
80,6/79
49,8/54,4

Muskuļu masa
(kg)

175
181
171
156
165
164
165
168
173
160

Tauku %

Augums (cm)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Ķermeņa masa
(kg)

Respondenti

Ķermeņa kompozīcijas rādītāju salīdzinājums pirms/pēc pielietota fiziskā kapitāla
veicināšanas modeļa sievietēm fitnesā

12/12
46/46
29/29
19/22
18/15
12/12
12/12
30/26
49/49
14/15

1/1
5/5
2/3
2/2
2/1
2/1
1/1
3/2
6/5
1/1

Rezultāts ir samazinājies, t. i., uzlabojies
Rezultāts ir palielinājies, t. i., uzlabojies
Balstoties uz bioimpedances metodi, tauku procentuālais sastāvs ir samazinājies
respondentēm A2, A3, A4, A5, A8 un A9, bet respondentei A10 – palielinājies un kļuvis
tuvāks normai, tomēr uzlabojumi vidēji grupā nav statistiski ticami (p > 0,05). Respondentei
A6 ir palielinājusies muskuļu masa, uz kā rēķina pieaugusi ķermeņa masa. Visām
respondentēm ir nedaudz pieaudzis bazālās vielmaiņas lielums, tomēr uzlabojumi nav
statistiski ticami (p > 0,05). Respondentēm A8 un A9 ir samazinājies viscerālo tauku
daudzums (skat. 41. pielikumu un 44. pielikumu). Analizējot ķermeņa kompozīcijas rādītājus
pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas, var secināt, ka tendence ir ļoti
pozitīva, tomēr, lai sasniegtu labākus rezultātus, ir nepieciešams ilgāks laika periods.

3.3. Praktiskās rekomendācijas fiziskā kapitāla sekmēšanai fitnesā kā
veselīga dzīvesveida īstenošanā sievietēm
Fiziskā kapitāla sekmēšanai sievietēm fitnesā ir izstrādātas konkrētas rekomendācijas
fitnesa jomā ieinteresētajām personām, lai uzlabotu fitnesa programmu īstenošanu.
I. Iepriekšējā izpētē noteiktās mijsakarības ļauj mērķtiecīgāk izstrādāt un vadīt fiziskā
kapitāla veicināšanas modeļa programmu, palielinot veselīgu dzīvesveidu veicinošu
nosacījumu daudzumu un samazinot veselīga dzīvesveida šķēršļus.
1. Veselīga dzīvesveida iespējamie šķēršļi un to novēršana
- Sēdošs darbs nelabvēlīgi ietekmē fizisko aktivitāšu daudzumu – ikdienas fizisko
aktivitāšu veicināšana ārpus nodarbību zāles un darba laikā.
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- Garastāvoklis un tā maiņa nelabvēlīgi ietekmē fizisko aktivitāšu daudzumu un
veidu – emocionālā stāvokļa līdzsvarošana, cilvēku emociju apzināšanās un
regulēšana u. c.
- Psiholoģiskās barjeras un nedrošības izjūta ietekmē fizisko aktivitāšu daudzumu –
drošas vides veicināšana, sociālās piederības veicināšana grupā, psiholoģiskā
stāvokļa līdzsvarošana, mērķa izvirzīšanas procesa izpratnes veicināšana, izpratnes
veicināšana par treniņu procesu.
- Liela slodze nelabvēlīgi ietekmē fizisko aktivitāšu daudzumu noguruma dēļ –
individuālas slodzes pielāgošana katrai dalībniecei atbilstoši iepriekšējās izpētes
rezultātiem.
- Citu cilvēku viedoklis ietekmē sievietes mērķtiecīgumu būt fiziski aktīvai un sasniegt
savus mērķus – sociālās piederības veicināšana un veselīga dzīvesveida sekmēšana
grupā.
- Sliktas izjūtas un pagātnes pieredze ietekmē dzīvesveidu tagad – pozitīvas pieredzes
veicināšana.
- Mazkustīgs dzīvesveids ir saistīts ar ģimenes motivācijas trūkumu – ģimenes
iesaistīšana modeļa izmantošanā un izpratnes veidošana par brīvā laika aktīvu
pavadīšanu kopā ar ģimeni un atbilstoši ģimenes specifikai (balstoties uz stāstīto).
2. Veselīgu dzīvesveidu veicinoši nosacījumi un to izmantošana šķēršļu novēršanai
- Izpratne par to, ka kustības ir nepieciešamas, labvēlīgi ietekmē fizisko aktivitāšu
daudzumu un interesi par to – izglītojošo pasākumu organizēšana par fizisko
aktivitāšu nepieciešamību.
- Rezultāts un attieksme pret fiziskajām aktivitātēm ir atkarīgi no trenera un tā
zināšanām – darbā ar cilvēkiem nodrošināt kvalificētu speciālistu klātbūtni.
- Zināšanu un izpratnes palielināšana veicina izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir
nepieciešamas jau no bērnības – organizēt izglītojošos pasākumus visiem
dalībniekiem.
- Zināšanas par ķermeni veicina vajadzību trenēties patstāvīgi – organizēt lekcijas par
ķermeni un tā saistību ar regulārām fiziskajām aktivitātēm.
- Skaidrojot fizisko aktivitāšu nepieciešamību, ir iespējams veicināt izpratni par
treniņu procesu – organizēt lekcijas un diskusijas par fizisko aktivitāšu veidu,
daudzumu un to nepieciešamību veselīga dzīvesveida sekmēšanā.
- Pozitīvisms nodarbību laikā un pēc tām ietekmē tieksmi uzlabot veselības stāvokli ar
fizisko aktivitāšu palīdzību – regulāri pētīt grupas vidi, atbilstoši izpētei laicīgi
reaģēt uz problēmām un konfliktsituācijām, veicināt drošu vidi atbilstoši dalībnieču
vajadzībām, interesēm un vērtībām.
- Sevis disciplinēšana fizisko aktivitāšu laikā motivē veselīgam dzīvesveidam –
veicināt izpratni par pašdisciplīnas nepieciešamību rezultātu sasniegšanas procesā.
- Samazinot svaru un uzlabojot savu pašpietiekamību, ir iespējams veicināt aktīvu
dzīvesveidu – individualizētas pieejas izmantošana fitnesa programmas īstenošanas
laikā atbilstoši sākotnējās izpētes datiem.
3. Dzīvesveida saistība ar ģimeni
- Ģimene ir stimuls nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, kas veicina vajadzību būt
fiziski aktīvam – organizēt fiziskās aktivitātes, iesaistot ģimenes locekļus, organizēt
izglītošanu par brīvā laika aktīvas pavadīšanas iespējām.
- Aktīva bērnība ir saistīta ar turpmāku regulāru fizisko aktivitāti; ja bērnībā vecāki
nav atbalstījuši sportu vai fiziskās aktivitātes, tad turpmāk veidojas izpratne, ka
sports nav nepieciešams; ja bērnībā ir bijis mazs fizisko aktivitāšu daudzums, tad
turpmāk veidojas nepatika pret fiziskajām aktivitātēm; ja cilvēks pusaudža vecumā ir
bijis pasīvs, tad turpmāk viņš fiziskās aktivitātes uztver kā piespiedu darbu, kas
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ietekmē viņa veselības stāvokli un pašapziņu – izglītot par nepieciešamību iesaistīt
savus bērnus veselīga dzīvesveida sekmēšanā.
- Dzīvesveida maiņa ir iespējama, iekļaujot tajā arī fiziskās aktivitātes kopā ar ģimeni;
ja cilvēks savu brīvo laiku pavada aktīvi, tas palīdz viņam kļūt pašpietiekamam.
II. Lai mazinātu šķēršļu ietekmi uz veselīga dzīvesveida sekmēšanu un fiziskās
veselības uzlabošanu fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanā un fitnesa
programmas izstrādē, jāievēro vairāki faktori.
1. Jāīsteno fitnesa programma, balstoties uz iepriekšējā izpētē iegūtajiem datiem, kas
ietver:
- dzīvesveida subjektīvo raksturojumu: uztura raksturojumu (veselīgs vai neveselīgs
uzturs, piemēram, alkohola un tabakas izstrādājumu lietošana, ūdens lietošana, uztura
sabalansētība un daudzveidība), fizisko aktivitāšu veida un daudzuma raksturojumu
(organizēto un neorganizēto fizisko aktivitāšu raksturojums, laiks, cik pavada sēdus,
pastaigājas kājām) un brīvā laika pavadīšanas paradumu raksturojumu kā sociālās
darbības sabiedrībā (kaitē vai nekaitē veselībai);
- vajadzības, intereses un vērtības konkrētajā laika posmā (kas ir nepieciešams, kas
interesē un ko novērtē konkrētais cilvēks grupā);
- katra cilvēka dzīvesveida pieredzi;
- fiziskās veselības stāvokli un tā sastāvdaļas, kā kardiorespiratorās sistēmas darbspēja,
motorā gatavība un ķermeņa kompozīcijas rādītāji;
- šķēršļus un veicinošus nosacījumus;
- sociālo piederību.
2. Sociālās piederības veicināšanai jānotiek kopīgos pasākumos, fizisko aktivitāšu laikā
(kas tiek organizētas mazās grupās – 2–4 cilvēki) un izglītošanas procesā (kas notiek
visai grupai kopā), tādējādi uzlabojot:
- saistības izjūtu ar grupu;
- savstarpējo attiecību uztveri nodarbību grupā un ārpus tās;
- izpratni par sevi, savām spējām un atzīšanu nodarbību grupā un ārpus tās.
3. Jāizglīto par fiziskā kapitāla veicināšanas nepieciešamību kā veselīga dzīvesveida
sekmēšanu un fiziskās veselības uzlabošanu, jāizglīto par fiziskā kapitāla
struktūrkomponentiem fiziskā veselība un veselīgs dzīvesveids, kā arī to sekmēšanas
nepieciešamību kā veselīgas uzvedības un paradumu veidošanu:
- uz veselību orientētas fiziskās sagatavotības sastāvdaļas un to uzlabošanas
nepieciešamība, saistībā ar veselīga dzīvesveida sekmēšanu;
- veselīgs uzturs un tā nepieciešamība, raksturojums un sekmēšana;
- uz veselību orientētas fiziskās aktivitātes nepieciešamība un to sekmēšana fiziskā
kapitāla veicināšanas modeļa īstenošanā un patstāvīgi;
- veselību veicinošu brīvā laika pavadīšanas paradumu nepieciešamība un to sekmēšana.
III. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa īstenošanā ir jāpiesaista kvalificēti
speciālisti, piemēram, psihologs, dietologs, kosmetoloģijas speciālists, stilists, fizioterapeits,
personības izaugsmes speciālists, sporta ārsts, medicīnas māsa u. c.
IV. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa īstenošanā ir jāievēro individualizēta pieeja,
kas vērsta uz katras dalībnieces sākotnējās izpētes rezultātiem un regulāru novērošanu modeļa
izmantošanas laikā.
V. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa izmantošanas laikā grupa ir regulāri jāpēta un
jānovēro, kas ļauj laicīgi atrisināt problēmsituācijas un modificēt programmu atbilstoši
konkrētajai situācijai.
VI. Regulāri jāpēta šķēršļi un veicinošie nosacījumi, kas nepārtraukti mainās,
ietekmējot veselīga dzīvesveida sekmēšanu.
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DISKUSIJA
Mūsdienās viena no izplatītākajām problēmām visā pasaulē ir mazkustīgs dzīvesveids.
Ir pieejama plaša informācija par veselīga dzīvesveida struktūru un tās komponentu
ievērošanas nepieciešamību, tomēr vēl joprojām daudziem cilvēkiem nav izveidojusies
vajadzība dzīvot veselīgi, regulāri būt fiziski aktīviem, lietot veselīgu uzturu un būt sociāli
aktīviem, kas uzlabo fizisko veselību un veicina fiziskā kapitāla izaugsmi, ko turpmāk var
transformēt citos kapitālos, piemēram, ekonomiskajā, sociālajā vai kultūras, palīdzot iegūt
papildu labumus vai jaunu statusu sabiedrībā. Terminu fiziskais kapitāls raksturo kā radītāju
cilvēka attieksmei pret savu veselību, cilvēka zināšanām un morālei (Hutson, 2012; 2013;
Hamermesh, 2011; Shilling, 1991).
Izpētot zinātnisko literatūru, var secināt, ka fiziskais kapitāls pārsvarā tiek skatīts kā
sociālais aspekts. Zinātniskajos pētījumos fizisko kapitālu raksturo nedalīti kā ķermeņa
interpretācijas veidu, ķermeņa izmantošanu kā investīcijas ķermenī, maiņas vērtību sociālajā
vidē (Hutson, 2012; 2013) vai arī kā ķermeņa sociālo formēšanu, sportojot un aktīvi pavadot
brīvo laiku (Shilling, 1991), bet precīzi netiek raksturots, kādā veidā notiek fiziskā kapitāla
veicināšana un uzkrāšanās.
Balstoties uz teoriju, var secināt, ka viens no radītājiem, kas raksturo fizisko kapitālu,
ir fiziskās īpašības (Hutson, 2013; Hamermesh, 2011; Jutel & Buetow, 2007). Promocijas
darbā kā fiziskā kapitāla objektīvais radītājs tiek izmantota uz veselību orientēta fiziskā
sagatavotība, kas ir organisma morfoloģisko un funkcionālo īpašību kopums un ir fiziskā
kapitāla rezultatīvā struktūrkomponenta ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē objektīvā
rādītāja fiziskā veselība sastāvdaļa, kurā ietverta kardiorespiratorā darbspēja (Bailey et al.,
2013), motorā gatavība (fiziskās īpašības, muskuļu spēks, izturība, lokanība) (Hillman et al.,
2013; Bailey et al., 2013; Hutson, 2012; Shilling, 1991) un ķermeņa kompozīcija, kas raksturo
ķermeņa izskatu (Bailey et al., 2013; Hutson, 2012; 2013; Радаев, 2010; Shilling, 1991;
Bourdieu, 1986).
Fiziskā kapitāla procesuālais struktūrkomponents investīcijas ķermenī promocijas
darbā tiek raksturots kā fitness – veselīga dzīvesveida īstenošana, kas ietver veselību
veicinošu uzvedību un paradumus (WHO, 1998; Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980), kā
veselību veicinošas fiziskās aktivitātes (Hutson, 2012; Shilling, 1991; WHO, 1998;
Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980), veselīga uztura lietošanu (Bailey et al., 2013; WHO,
1998; Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980) u. c. sociālās darbības sabiedrībā (Shilling, 1991),
kas nekaitē veselībai un kas ietekmē fiziskā kapitāla rezultatīvo struktūrkomponentu fiziskā
veselība. Investējot ķermenī ar fitnesa palīdzību, cilvēks spēj uzlabot savu uz veselību
orientēto fizisko sagatavotību un fizisko veselību, kas, savukārt, veicina fiziskā kapitāla
izaugsmi.
Vairākos pētījumos noteikta saistība starp cilvēka dzīvesveidu un fizisko sagatavotību
(Mammen & Faulkner, 2013; Napolitano et al., 2011; Kaupuzs & Larins, 2010; Sloan et al.,
2009; Stewart et al., 2003; Cuprika et al., 2015b), ķermeņa kompozīcijas radītājiem (Hills
et al., 2013; Ara, et al., 2006; Brach, et al., 2004; Cuprika et al., 2014b), funkcionālajām
spējām (Vecenāne & Fernāte, 2013; Edward et al., 2006; Cuprika et al., 2015b), ko apstiprina
arī promocijas pētījumā iegūtie rezultāti.
Iespējams secināt, ka, uzlabojot dzīvesveidu, pieaugot fizisko aktivitāšu līmenim –
vidēji grupā no 1966,2 ± 1025 MET līdz 4862,8 ± 1427 MET nedēļā (p < 0,01), kas ir virs
augsta fiziskās aktivitātes līmeņa un ir veselību veicinošs, trenējošs līmenis, sākot vairāk
staigāt kājām – vidēji grupā 4,9 ± 1,8 dienas nedēļā (p < 0,05), pavadot mazāk laika sēžot –
vidēji 360 ± 109 minūtes dienā (p < 0,05), sākot sekot līdzi savam uzturam, palielinot sociālo
darbību skaitu, ir iespējams uzlabot savu uz veselību orientēto fizisko sagatavotību un tās
struktūras komponentus, piemēram, kardiorespiratoro darbspēju kā organisma fiziskā darba
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spējas slodzes laikā (p < 0,01) un aerobais slieksnis (p < 0,05), motoro gatavību, kā līdzsvaru
(p < 0,01), lokanību sēdus (p < 0,05), kustību amplitūdu abās gūžās (p < 0,05), eksplozīvo
spēku (p < 0,01), ķermeņa spēku vai vēdera muskulatūras spēka izturību (p < 0,01) un
funkcionālo spēku (p < 0,01).
Balstoties uz izpētīto literatūru, var secināt: lai veicinātu fizisko kapitālu fitnesā kā
veselīga dzīvesveida īstenošanā, ir nepieciešams balstīties uz konkrēto cilvēku vajadzībām,
interesēm un vērtībām noteiktajā laikposmā. Promocijas pētījumā visbiežākā vajadzība, kas
tika noteikta sievietēm fitnesā, ir labi izskatīties un būt veselai, kas apstiprina arī citos
pētījumos iegūtos rezultātus, kur konstatēts, ka sievietēm ir svarīgi nodarboties ar fiziskajām
aktivitātēm, lai uzlabotu savu izskatu (Martin Ginis et al., 2012; Calogero & Pedrotty, 2004)
vai veselību (O’Hara et al., 2014; Augustus-Horvath & Tylka, 2011; Avalos & Tylka, 2006).
Var secināt, ka, veicot organizētas un neorganizētas fiziskās aktivitātes, ievērojot vajadzības,
intereses un vērtības, ir iespējams veicināt fizisko kapitālu un, nosakot cilvēka dzīvesveidu un
tā izmaiņas, var izmērīt cilvēka investīcijas ķermenī un to, kā notiek cilvēka ķermeņa izmaiņu
process, ņemot vērā cilvēka fiziskā kapitāla objektīvo radītāju izmaiņas.
Papildus, analizējot fiziskā kapitāla veicināšanas procesu, apzināti veselīga
dzīvesveida šķēršļi un veicinošie nosacījumi. Visbiežāk minētie šķēršļi ir ārējā vide un
ģimene, apkārtējie cilvēki, kuri traucē sasniegt labāku rezultātu, un zināšanu trūkums, ko
apstiprina arī citi pētījumi par šo jautājumu (Hartmann et al., 2015; Hoedjes et al., 2012).
Kā visbiežākais veicinošais nosacījums minēta grupa, citas sievietes, kas motivē,
atbalsta un palīdz sasniegt rezultātu. Iegūtais rezultāts norāda uz to, ka, veicinot sociālo
piederību sievietēm fitnesā, fiziskā kapitāla veicināšanas procesā ir iespējams uzlabot sieviešu
dzīvesveidu, uz ko norāda arī citi pētījumi (Antonsich, 2010; Walseth, 2006a; Yuval-Davis,
2006; Anthias, 2006; Walseth & Fasting, 2004; Pinquart & Sorensen, 2001; Everard et. al.,
2000).
Ir zinātniski pierādīts, ka fiziskais kapitāls ir simbols tam, cik daudz laika, līdzekļu un
enerģijas ir ieguldīts katra cilvēka ķermenī, lai paaugstinātu savu statusu sabiedrībā vai lai
transformētu to citos kapitāla veidos, piemēram, ekonomiskajā vai kultūras (Saguy & Riley,
2005; Giddens, 1991; Bourdieu, 1984).
Komunicējot un dibinot pozitīvus sociālos kontaktus fitnesā, sieviete jūtas piederīga
konkrētajai grupai un vairāk laika pavada, nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm (YuvalDavis, 2006; Anthias, 2006), kas sekmē psiholoģisko procesu uzlabojumu, samazina stresu,
uzlabo garastāvokli (McAuley & Rudolph, 1995). Šie dati apstiprina arī promocijas pētījumā
iegūtos rezultātus: ja sieviete jūt lielāku saistību ar grupu, viņa vairāk nodarbojas ar
fiziskajām aktivitātēm un ir sociāli aktīvāka, sāk lietot veselīgu uzturu, kas uzlabo viņas
dzīvesveidu.
Daži zinātnieki norāda arī uz to, ka, veidojot draudzīgas attiecības ar citām sievietēm
fitnesa nodarbībās, ir iespējas saņemt emocionālo atbalstu, kas pozitīvi ietekmē sievietes
veselību (Everard et. al., 2000); to apstiprina arī promocijas pētījumā iegūtie rezultāti par
veselības uzlabošanu un emocionālā stāvokļa stabilizēšanu fiziskā kapitāla veicināšanas
procesā sociālo piederību veicinošā vidē. Fitnesa nodarbības mazajās grupās pozitīvi ietekmē
socializēšanos sievietēm jebkurā vecumā (Pinquart & Sorensen, 2001). Promocijas pētījuma
rezultāti norāda arī uz to, ka tad, ja cilvēkam ir lielāka apmierinātība ar sociālajiem
kontaktiem (p < 0,05) un viņš jūt lielāku saistības izjūtu ar grupu (p < 0,05), jūtas iekļauts,
atbalstīts un novērtēts (p < 0,05), uzlabojas viņa dzīvesveids ikdienā.
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, var secināt, ka tie apstiprina pētījuma
metodoloģiju. Fiziskā kapitāla rezultatīvā struktūrkomponenta ķermeņa maiņas vērtība
sociālajā vidē elementi – ķermeņa kompozīcija, veselības stāvoklis, fiziskās īpašības un
izskats (Hutson, 2012) – ļauj objektīvi novērtēt sieviešu procesuālo komponentu ķermeņa
izmantošana kā investīcijas ķermenī. Uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība uzlabojas,
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paaugstinot fizisko aktivitāšu skaitu, ko apstiprina arī citi pētījumi (Sloan et al., 2009;
Kaupuzs & Larins, 2010; Mammen & Faulkner, 2013; Napolitano et al., 2011 u. c.), un,
uzlabojoties sociālajai piederībai, palielinās fizisko aktivitāšu daudzums – to apstiprina arī citi
pētījumi (Walseth, 2006; Walseth & Fasting, 2004; Antonsich, 2010; Yuval-Davis, 2006;
Anthias, 2006; Pinquart & Sorensen, 2001; Everard et. al., 2000), tas pozitīvi ietekmē
socializēšanos sievietēm jebkurā vecumā (Pinquart & Sorensen, 2001).
Analizējot pētījumā iegūtos rezultātus un pētījuma metodoloģiju, jāsecina, ka Latvijā
pirmo reizi ir izpētīts jēdziens fiziskais kapitāls sporta zinātnes kontekstā, teorētiski pamatoti
fiziskā kapitāla struktūrkomponenti, izstrādāti tā objektīvie radītāji, kas ļauj precīzi izanalizēt
un izmērīt katra cilvēka investīcijas savā veselībā un noteikt ķermeņa maiņas vērtību
sabiedrībā un tās dinamiku. Ir izanalizēta un paplašināta fitnesa jēdziena izpratne sporta
zinātnē Latvijā, zinātniski pamatota tā nozīme veselīga dzīvesveida īstenošanā. Ņemot vērā
fitnesa funkciju – sabiedrības labklājības uzlabošana –, zinātniski pamatota fitnesa jomas
iekļaušana Latvijas sporta struktūrā, kas ļautu pilnvērtīgāk valstiski sekmēt konkrētās jomas
attīstīšanu un kontroli kā veselīga dzīvesveida popularizēšanas instrumentu Latvijas teritorijā.
Ir izstrādāts, teorētiski strukturēts un zinātniski argumentēts fiziskā kapitāla izaugsmes
veicināšanas un sociālās piederības veicināšanas strukturāli funkcionālais modelis fitnesā,
izstrādāts teorētiski strukturēts, zinātniski argumentēts un praktiski izmēģināts fiziskā kapitāla
veicināšanas modelis fitnesā kā instruments veselīga dzīvesveida īstenošanai.
Pētījuma laikā fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa īstenošanā izmantoti pasaules
aktuālajām tendencēm fitnesa jomā atbilstoši līdzekļi, kas tuvina sporta zinātnes īstenošanu
praksei komerciālajā jomā. Aprobēta individualizēta kopveseluma pieeja nodarbību
plānošanā, organizēšanā un īstenošanā, veicinot fiziskā kapitāla izaugsmi sievietēm fitnesā,
uzlabojot sieviešu fizisko un sociālo labklājību.
Veicinot sociālo piederību un fiziskā kapitāla izaugsmi praktiski veselām sievietēm
ekonomiski aktīvā vecumā, kuras ir sociāli un fiziski aktīvas, konstatēts, ka arī šādai
mērķgrupai ir vairākas pretrunas, zināšanu trūkums un šķēršļi sevis pilnveidošanai, kas norāda
uz to, ka arī veseli, sociāli aktīvi cilvēki ir jāpēta, lai izstrādātu jaunas teorētiski praktiskas
atziņas. Pateicoties iegūtajiem rezultātiem, var secināt, ka ir nepieciešams popularizēt fitnesa
virzienu Latvijā, kas pasaulē ir plaši zināms kā Wellness Coaching, kura galvenais mērķis ir
izglītot cilvēkus par veselīga dzīvesveida nepieciešamību un veicināt izpratni par to, kas
cilvēkam jādara, lai uzlabotu savu veselību kā fizisko, garīgo un sociālo labklājību.
Analizējot pētījuma vājās puses, var secināt, ka dalībnieku skaits fiziskā kapitāla
veicināšanas procesā ir ļoti neliels, kas ierobežo iespēju salīdzināt iegūtos datus ar citu
pētījumu rezultātiem. Pētījums veikts, iesaistot viena fitnesa kluba individuālās un mazo
grupu nodarbību dalībnieces. Pētījuma rezultātus nevar uzskatīt par valstī reprezentatīviem
kopumā. Pētījums parāda fitnesa jomas programmu attīstības iespējas un pētījuma rezultātus –
fiziskā kapitāla izaugsmes veicināšanas un sociālās piederības veicināšanas strukturāli
funkcionālo modeli fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā var izmantot fitnesa jomā
ieinteresētās personas, lai uzlabotu fitnesa programmu īstenošanu, modificējot to konkrētās
grupas vajadzībām, interesēm un vērtībām, tādejādi investējot cilvēku fiziskajā kapitālā un
veidojot papildu ķermeņa maiņas vērtību sociālajā vidē – veselības uzlabošanu. Fiziskā
kapitāla veicināšanas modelis fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā nav pārbaudīts
fitnesa programmu īstenošanā vīriešiem un lielajās grupās, kur tiek izmantota treniņu procesa
pieeja un saturs.
Pētījuma stiprā puse ir metožu triangulācija, kas izpaužas kā viena rādītāja izpēte,
lietojot vairākas metodes, piemēram, ķermeņa kompozīcija pētīta ar bioimpedances metodi un
kalipometriju, sociālā piederība un dzīvesveids pētīts ar aptauju un daļēji strukturēto interviju.
Pētījumā izmantotas daudzveidīgas metodes, lietota kompleksā izpēte, īstenota individualizēta
pieeja un atbilstoši dalībnieču vajadzībām, interesēm un vērtībām izstrādāta izglītojošo
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pasākumu tematika. Visas pētnieciskās procedūras pētījuma organizēšanā ir detalizēti atklātas
promocijas pētījumā.
Šī pētījuma nolūks nav izskaidrot, kura teorija ir labāka, bet maksimāli tās integrēt, jo
katra teorija ir pareiza savās zināmās robežās. Šī pētījuma pieeja atbilst pedagoģiskajām
tradīcijām pētīt sarežģītas sistēmas kopveselumā, kas arī ir šī pētījuma stiprā puse.
Turpinot šo pētījumu, ir iespēja izmantot konkrēto fiziskā kapitāla veicināšanas modeli
fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā dažādām grupām un datu salīdzinājumam. Ir
iespēja izpētīt vairākas socioekonomiskās grupas, fitnesa nodarbību pieejamību tajās, veselīga
dzīvesveida šķēršļus, veicinošos nosacījumus un to dažādību, kas ļautu konkrēto modeli
integrēt citās mērķgrupās, modificējot to atbilstoši konkrētajām situācijām.
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SECINĀJUMI
1. Izvērtējot literatūru, ir izanalizēts zinātniskais materiāls par fiziskā kapitāla un fitnesa
jēdzienu, to struktūrkomponentiem, hierarhiju un raksturots fiziskā kapitāla
veicināšanas procesa sievietēm fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošana. Fiziskais
kapitāls ir ķermeņa maiņas vērtība sociālajā vidē, ķermeņa izmantošana kā investīcijas
ķermenī un ķermeņa interpretācijas veidi (Hutson, 2012). Ķermeņa maiņas vērtības
objektīvais rādītājs ir cilvēka fiziskā veselība, kas tiek raksturota kā uz veselību
orientēta fiziskā sagatavotība (Caspersen et al., 1985a), kura ietver kardiorespiratoro
darbspēju (Bailey et al., 2013), motoro gatavību (Hillman et al., 2013; Shilling, 1991;
Hutson, 2012, Bailey et al., 2013), ķermeņa kompozīciju un antropometriskos rādītājus
(Радаев, 2010; Hutson, 2012; 2013; Bailey et al., 2013; Bourdieu, 1986; Shilling,
1991). Fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana ir fiziskā kapitāla procesuālā
struktūrkomponenta investīcijas ķermenī objektīvais rādītājs, kas ietver veselību
veicinošu uzvedību un paradumus (WHO, 1998; Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980):
veselīga uztura lietošanu (Bailey et. al., 2013; Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980;
WHO, 1998), veselību veicinošas fiziskās aktivitātes (Hutson, 2012; Shilling, 1991;
Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980; WHO, 1998) un citas sociālās darbības sabiedrībā
(Shilling, 1991), kas nekaitē veselībai. Fiziskā kapitāla veicināšanas procesu fitnesā
ietekmē sieviešu vajadzības, sociālā interese un vērtību sistēma. Lai veicinātu fizisko
kapitālu sievietēm fitnesā, ir nepieciešams veidot sociālo piederību veicinošu vidi, tādā
veidā paaugstinot sociālo interesi un mazināt mazvērtības izjūtu.
2. Sākotnēji, izvērtējot sieviešu (respondenšu) dzīvesveidu, vajadzības, intereses un
vērtības, sociālo piederību un fizisko sagatavotību fitnesā, secināti vairāki faktori.
- Grupā vidēji nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm 9 ± 3 reizes mēnesī, veic augstas
intensitātes fiziskās aktivitātes – 2 ± 1,33 dienas nedēļā, 57 ± 33 minūtes, mērenas
fiziskās aktivitātes – 2 ± 1,5 dienas nedēļā, 54 ± 39 minūtes vienā reizē, iet kājām –
3,5 ± 2,5 dienas nedēļā 18,5 ± 18,5 minūtes neapstājoties, pavada sēžot –462 ± 109
minūtes katru dienu. Jāsecina, ka fizisko aktivitāšu līmenis ir augsts – veselību
veicinošs. 61 % respondenšu ir bijušas aktīvas bērnībā un ģimenes motivācijas
trūkuma dēļ tikai 30 % – pusaudža vecumā. Neregulāras fiziskās aktivitātes pārsvarā ir
saistītas ar ģimeni, kura nav atbalstījusi un motivējusi būt fiziski aktīvi pusaudža
vecumā vai pieaugušo vecumā. Respondentes diezgan bieži ēd ārpus mājām – 12 ± 2,5
reizes, kas saistīts ar pusdienām darba dienas laikā un diezgan bieži apmeklē bāru vai
kafejnīcu – 8 ± 2,6 reizes. 5 respondentes (50 %) ikdienā smēķē, 10 (100 %) – nelieto
veselīgu uzturu un 9 (90 %) – lieto alkoholu.
- Respondentes uzskata, ka fiziskās aktivitātes apmierina viņu vajadzības būt veselai
(61 %), labi izskatīties (46 %), justies droši (38 %), būt sociāli piederīgai (15 %), būt
atzītai (38 %), pašīstenoties (15 %). Vajadzība labi izskatīties nosaukta visbiežāk – 30
reižu, būt veselai – 27 reizes interviju laikā. Visretāk kā vajadzība minēta sociālā
piederība.
- Interese, kas vērsta uz komunikāciju, minēta 9 reizes un izpaužas kā interese un cieņa
pret pārējiem cilvēkiem grupā, piemēram, patīk citu sieviešu sadarbība (2), komandu
sporta veidi (1), vingrošana profesionāļu uzraudzībā (3), vīriešu uzmanība (2),
sacensība ar citām (1), būt labākai nekā pārējās (1). Interese, kas vērsta uz sevis
pilnveidojošām aktivitātēm minēta 9 reizes, piemēram, patīk izjust muskuļu sāpes pēc
fiziskajām aktivitātēm (2), nogurums (2), individuālās nodarbības (2), būt fiziski
aktīvai (3), labi izskatīties (1), labi justies (2), joga (1) āra aktivitātes (2). Subsociālās
intereses, kā neiecietība un necieņa pret pārējiem cilvēkiem, vai suprasociālās
intereses, kā saistība ar Visumu, intervijas laikā netika konstatētas.
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- Respondentēm raksturīgas tādas vērtības kā pašstiprināšanās un atvērtība pārmaiņām.
Pašstiprināšanās vērtības, kas motivē cilvēku realizēt savas personīgās intereses, ir
(1) sasniegumu vērtības (minētas 10 reizes) – 4 respondentes (40 %) norāda trenera
zināšanu līmeni rezultātu sasniegšanai un 6 respondentes (60 %) – spēju sasniegt to,
ko vēlas, disciplinējot sevi; (2) hedonisma vērtības – 5 respondentes (50%) norāda
pozitīvismu, dzīvesprieku nodarbību laikā un pēc tām, 7 respondentes (70 %) –
emocionālo stabilitāti. Vērtības, kas attiecas uz atvērtību pārmaiņām, ir pašrealizācijas
vērtības – 3 respondentes (30 %) – norāda veselību, 6 respondentes (60 %) – ģimeni
un tās motivāciju, 5 respondentes (50 %) – aktīvu dzīvesveidu un 4 respondentes
(40 %) – skaistu ķermeni.
- Analizējot kardiorespiratorās sistēmas darbaspējas rezultātus, var secināt, ka
6 respondentēm (60 %) grupā organisma fiziskā darbspēja slodzes laikā ir augsta
(W/kg), 2 respondentēm (20 %)– virs vidējā līmeņa, 1 respondentei (10%) – vidēja un
1 respondentei (10 %)– zem vidējā līmeņa. Sirds funkcionālais indekss, pulsam esot
170 sitieni/minūtē, 3 respondentēm (30 %) ir zem vidējā līmeņa, 1 respondentei
(10 %) – vidējs, 2 respondentēm (20 %) – virs vidējā līmeņa un 4 respondentēm
(40 %) – augsts. Vispārēja fiziskā sagatavotība 4 respondentēm ir augsta,
2 respondentēm –virs vidējā līmeņa, 3 respondentēm – vidēja un 1 respondentei – zem
vidējā līmeņa. Sirds vadīšanas sistēma visām respondentēm atbilst normai, sirds ritma
traucējumi netika reģistrēti, išēmiskās izmaiņas EKG slodze neprovocē.
- Analizējot motorās gatavības rezultātus, var secināt, ka vidēji grupā, pildot līdzsvara
testu, zaudēts līdzsvars 2 ± 1,6 reizes 30 s laikā, 25 uzsitieni uz plāksnes vidēji
izpildīti 14,7 ± 2,2 s laikā, vidēji grupā, pildot lokanības sēdus vingrinājumu, ir
sasniegta atzīme 31,8 ± 2,3 cm. Arī grupas kopējos rezultātos ir redzama neliela
asimetrija lokanībā uz sāniem, kustību amplitūdā plecu un gūžas locītavās. Eksplozīvā
spēka noteikšanas testā vidējais rezultāts grupā ir 23 ± 10,4 cm, statiskā spēka
noteikšanas testā – 1 ± 0,2 kg, ķermeņa spēka (vēdera muskulatūras tests) noteikšanas
testā – 24,5 ± 5,4 s un funkcionālais spēks, izpildot kārienu, – 22,7 ± 20,4 sek.
- Analizējot antropometriskos rādītājus, var secināt, ka 2 respondentēm ķermeņa masas
indekss ir stipri zem normas, 5 respondentēm – normas robežās un 3 respondentēm
ķermeņa masas indekss norāda uz pirms aptaukošanās stadiju. Izmērot tauku
procentuālo sastāvu ar kalipometru, secināts, ka 4 respondentēm ir palielināts tauku
procentuālais sastāvs, kas norāda uz kritisku stāvokli jeb aptaukošanās sākumu.
Respondentēm, spriežot pēc kalipometra tauku kroku mērījumiem, tauku procentuālais
sastāvs ir normas robežās un respondentēm – zem normas.
- Analizējot ķermeņa kompozīcijas rezultātus, secināts, ka 5 respondentēm tauku
daudzums atbilst normai, palielināts tauku procentuālais daudzums ir 1 respondentei,
aptaukošanās pazīmes – 1 respondentei, tauku procentuālais daudzums zem normas –
3 respondentēm grupā. Metaboliskais vecums 2 respondentēm ir daudz lielāks nekā
viņu patiesais vecums. Viscerālo tauku daudzums organismā visām respondentēm ir
normas robežās. Aptaukošanās koeficients 2 respondentēm ir ļoti liels,
4 respondentēm – ļoti mazs, kas norāda uz ķermeņa kompozīcijas rādītāju
nesabalansētību.
- Analizējot sociālo piederību, secināts, ka 5 respondentēm nodarbību grupa sākotnēji
nav svarīga, 4 respondentes neuzskata, ka nodarbību grupa vēlētos piedalīties kopīgos
pasākumos arī ārpus nodarbībām. 5 respondentēm dažkārt nejūtas kā sabiedrības daļa
un viņām nav piederības izjūtas nodarbību vai citai grupai. 4 respondentēm nav svarīgi
darīt kaut ko ārpus mājām kopā ar citiem cilvēkiem, 4 respondentes nav apmierinātas
ar nodarbību grupu, kurā ir iesaistījusies.
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3. Pamatojoties uz literatūras analīzi un sākotnējās izpētes datiem, ir izstrādāts fiziskā
kapitāla veicināšanas modelis sievietēm fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā. Pēc
modeļa izstrādāšanas tas izmēģināts un izvērtēts tā lietderīgums.
- Modeļa mērķis ir veselīga dzīvesveida sekmēšana un fiziskās veselības uzlabošana
sociālo piederību veicinošā vidē. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa programmas
uzdevumi: (1) īstenot fitnesa programmu, balstoties uz iepriekšējā izpētē iegūtajiem
datiem; (2) fitnesa programmas īstenošanas laikā veicināt sociālo piederību;
(3) sekmēt aktīvu dzīvesveidu un uzlabot fizisko veselību. Fitnesa programmas
īstenošanas gaitā organizētas fiziskās aktivitātes mazās grupās (2–4 cilvēki) un papildu
pasākumi visai grupai kopā, kas vērsti uz to, lai veicinātu draudzīgas attiecības grupā
un uzlabotu sociālo piederību, ļaujot sievietēm justies droši grupas vidē. Fitnesa
programmā ietvertas veselīga dzīvesveida sastāvdaļas un izglītošana par to ievērošanas
nepieciešamību, kas vērsts uz šķēršļu samazināšanu un veicinošo nosacījumu
palielināšanu, lai sekmētu sieviešu attieksmes maiņu pret savu fizisko kapitālu.
- Izanalizējot respondenšu dzīvesveidu pēc modeļa izmantošanas, secināts, ka fizisko
aktivitāšu skaits ir palielinājies un vidēji grupā tas ir 12 ± 2 reizes mēnesī (p < 0,01).
Augstas intensitātes fizisko aktivitāšu ilgums katrā nodarbībā vidēji grupā ir
palielinājies – 88,5 ± 32 minūtes kopā (p < 0,05). Mērenas intensitātes fizisko
aktivitāšu biežums ir palielinājies līdz 3,3 ± 1,2 dienām (p < 0,05) un to ilgums ir
palielinājies līdz 120 ± 37 minūtēm katrā reizē (p < 0,01). Respondentes grupā vairāk
pārvietojas kājām un vidēji tagad tas ir 4,9 ± 1,8 dienas nedēļā (p < 0,05), 83 ± 44
minūtes neapstājoties (p < 0,01). Respondentes mazāk laika pavada sēžot – vidēji
360 ± 109 minūtes dienā (p < 0,05). Fizisko aktivitāšu līmenis grupā ir pieaudzis līdz
4862,8 ± 1427 MET vidēji nedēļā (p < 0,01), kas ir virs augsta fiziskās aktivitātes
līmeņa un ir veselību veicinošs un trenējošs līmenis. Izanalizējot citas sociālās
darbības, var secināt, ka vidēji grupā gandrīz visu aktivitāšu skaits ir palielinājies,
tomēr izmaiņas nav statistiski ticamas. 7 respondentes seko līdzi savam uzturam, bet
vairāki šķēršļi traucē to darīt regulāri un pilnvērtīgi. 7 respondentes vēl joprojām nevar
atteikties no alkohola lietošanas, kā arī no pārmērīgas saldēdienu un nesabalansēta
uztura lietošanas, 2 respondentes vēl joprojām smēķē.
- Visbiežāk minētais veselīga dzīvesveida šķērslis ir ārējā vide un ģimene, apkārtējie
cilvēki, kas traucē sasniegt labākus rezultātus. Visbiežāk minētais veicinošais
nosacījums ir grupa, citas sievietes, kas motivē un atbalsta pildīt labāk un vairāk.
Balstoties uz intervijām, izveidoti 3 klasteri: ārējie apstākļi traucēja sasniegt labākus
rezultātus, iegūtās zināšanas palīdzēja izmainīt dzīvesveidu un sapratu, ka varu būt
draudzīga, kas, pēc respondenšu domām, raksturo fiziskā kapitāla veicināšanas
modeļa procesu un attieksmi pret rezultātu.
- Izanalizējot sociālās piederības struktūrkomponenta saistības izjūta izmaiņas
respondenšu sniegtajās atbildēs, secināts, ka statistiski ticamas izmaiņas ir tikai vienā
apgalvojumā: Man šī grupa ir viena no svarīgākajām sociālajām grupām, pie kurām
es piederu (p < 0,01), kas nozīmē, ka šobrīd nodarbību grupa ir svarīgāka, nekā tā
bijusi pirms modeļa izmantošanas, un respondentes jūt saistību ar grupu. Izanalizējot
sociālās piederības struktūrkomponenta savstarpējo attiecību uztvere jautājumus,
secināts, ka statistiski ticamas izmaiņas ir jautājumā: Cik apmierināta Jūs esat ar
attiecībām ģimenē un draugiem? (p < 0,01), respondentes jūtas vairāk apmierinātas,
kas var būt saistīts ar izmaiņām dzīvesveidā un vairāku respondenšu ģimeņu iesaisti
brīvā laika pavadīšanā. Atbilžu izmaiņas norāda uz statistisku ticamību arī jautājumos:
Cik svarīgas Jums ir ciešas attiecības ar ģimeni un draugiem? (p < 0,01) un Cik
svarīgi Jums ir darīt kaut ko ārpus mājām kopā ar citiem cilvēkiem? (p < 0,01), kas
var būt saistīts ar to, ka respondentes tagad vairāk izprot komunikācijas svarīgumu un
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aktīva brīvā laika pavadīšanu visai ģimenei un draugiem kopā, jo tā ir vieglāk sasniegt
rezultātu. Apgalvojuma: Mūsu grupas dalībnieki labprāt piedalītos kopīgos
pasākumos arī ārpus nodarbībām atbilžu statistiski ticamas izmaiņas (p < 0,05)
apstiprina to, ka tagad respondentes labāk uztver grupu, vēlas vairāk laika pavadīt
kopā ar to. Izanalizējot sociālās piederības struktūrkomponentu izpratne par to, ka
šajā grupā viņu ietver, ciena, novērtē var secināt, ka statistiski ticamu izmaiņu nav
(p > 0,05).
- Izanalizējot kardiorespiratoro darbaspēju pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa
izmantošanas, secināts, ka vidēji grupā visi rādītāji ir uzlabojušies, tomēr statistiski
ticamas izmaiņas ir testa kopējam laikam (p < 0,01), slodzes fāzes laikam (p < 0,01),
maksimālajai slodzei testa laikā (p < 0,01), organisma fiziskās darbspējas slodzes laikā
(p < 0,01) un aerobajām slieksnim (p < 0,05), kas norāda uz kardiorespiratorās
sistēmas darbaspējas paaugstināšanos vidēji grupā. 4 respondentēm ir uzlabojusies
vispārēja fiziskā sagatavotība un organisma fiziskā darbspēja, kā arī palielinājies sirds
funkcionālā indeksa līmenis. 1 respondentei ir uzlabojusies vispārēja fiziskā
sagatavotība un palielinājies sirds funkcionālā indeksa līmenis. Citām dalībniecēm
(40 %) kardiorespiratorās sistēmas darbspējas radītāji arī ir uzlabojušies, tomēr to
raksturojums nav izmainījies.
- Izanalizējot motorās gatavības izmaiņas pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa
izmantošanas, secināts, ka visos testa rezultātos ir uzlabojumi. Statistiski ticams
uzlabojums ir līdzsvarā (p < 0,01), lokanībā sēdus (p < 0,05), kustību amplitūdā labajā
un kreisajā gūžā (p < 0,05), eksplozīvajā spēkā (p < 0,01), ķermeņa spēkā vai vēdera
muskulatūras spēka izturībā (p < 0,01) un funkcionālajā spēkā (p < 0,01). Spriežot pēc
vidējiem rezultātiem grupā, secināts, ka ir līdzsvarota asimetrija starp labo un kreiso
pleca kustību amplitūdu, starp kustību amplitūdu labajā un kreisajā gūžā. Tāpat
secināts, ka visi izvirzītie uzdevumi, lai uzlabotu sieviešu motoro gatavību, ir izpildīti.
- Izanalizējot antropometrijas datus pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa
izmantošanas, secināts, ka 3 respondentēm ir palielinājusies ķermeņa masa, gurnu un
vidukļa apkārtmērs, līdz ar to arī ķermeņa masas indekss ir kļuvis tuvāks normai.
5 respondentēm ir samazinājusies ķermeņa masa, vidukļa un gurnu apkārtmērs un
ķermeņa masas indekss. 3 respondentēm ir samazinājies kāju apkārtmērs. Analizējot
kalipometrijas rezultātus, secināts, ka 6 respondentēm ir samazinājies tauku
procentuālais daudzums, 2 respondentēm tas ir palielinājies un 2 respondentēm tas
nav izmainījies. Ņemot vērā grupas specifiku un dažādību izvirzītajos mērķos un
uzdevumos, grupas vidējais rezultāts un uzlabojumi nav statistiski ticami (p > 0,05).
Izanalizējot katras respondentes antropometriskos rādītājus, secināts, ka izvirzītie
uzdevumi ir izpildīti visām respondentēm, izņemot vienu.
- Izvērtējot ķermeņa kompozīcijas rādītājus pēc fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa
izmantošanas, secināts, ka pozitīvas izmaiņas ir, tomēr izmaiņas vidēji grupā nav
statistiski ticamas (p > 0,05), kas ir saistīts ar dažādību treniņa grupā. 4 respondentēm
ir palielinājusies ķermeņa masa, bet 6 respondentēm – samazinājusies, kas bija viens
no svarīgākajiem uzdevumiem – ķermeņa proporciju korekcija. Balstoties uz
bioimpedances metodi, tauku procentuālais sastāvs ir samazinājies 6 respondentēm,
bet palielinājies un kļuvis tuvāks normai 1 respondentei, tomēr vidēji grupai
uzlabojumi nav statistiski ticami (p > 0,05). 1 respondentei ir palielinājusies muskuļu
masa, uz kā rēķina pieaugusi ķermeņa masa. Visām respondentēm ir nedaudz
pieaudzis bazālās vielmaiņas lielums, tomēr uzlabojumi nav statistiski ticami
(p > 0,05). 2 respondentēm ir samazinājies viscerālo tauku daudzums.
- Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādātas praktiskas rekomendācijas fiziskā
kapitāla sekmēšanai sievietēm fitnesā. Izmantojot teorētiski pamatoto fiziskā kapitāla
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veicināšanas modeli fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā, ir jāņem vērā konkrēto
dalībnieku vajadzības, intereses un vērtības noteiktajā laikposmā, individuālā fiziskā
veselība un tās rādītāji, kā kardiorespiratorās sistēmas darbspēja, motorā gatavība un
ķermeņa kompozīcijas rādītāji, konkrēto dalībnieku dzīvesveida raksturojums, tā
šķēršļi un veicinošie nosacījumi, ka arī katra dalībnieka sociālā piederība grupai un
citām sociālajām grupām, kas ietekmē citas sociālās darbības sabiedrībā.
4. Pētījuma rezultāti norāda uz fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa lietderīgumu
sievietēm fitnesā, līdz ar to promocijas darbā izvirzītā hipotēze – fitness kā veselīga
dzīvesveida īstenošana veicina fizisko kapitālu sievietēm, ja (1) fitnesa programma ir
balstīta uz dalībnieču vajadzībām, interesēm un vērtībām; (2) treneris izglīto dalībnieces
par fizisko kapitālu, tā veicināšanas nepieciešamību, un fitnesa programmas īstenošanas
gaitā tiek veicināta sociālā piederība fitnesa grupai, kas sekmē veselīgu dzīvesveidu, – ir
apstiprināta.
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PĒTĪJUMĀ LIETOTO TERMINU VĀRDNĪCA
Cilvēka vajadzības – motīvi, kas balstīti vai nu uz nepietiekošiem vajadzīgajiem
komponentiem dzīvē, vai uz personālo izaugsmi (izaugsmes vajadzības) (Maslow, 1943;
1954) un ietver piecus līmeņus (Atkinson et al., 1996; Hall et al., 1998; Larsen & Buss, 2002;
Mischel, 1999; Myers, 2003; Pervin & John, 2001).
Fiziskais kapitāls – ķermeņa maiņas vērtība, ķermeņa izmantošana kā investīcijas
ķermenī, ķermeņa interpretācijas veidi sociālajā vidē (Hutson, 2012).
Fitness kā sports – sporta veids ar mērķi piedalīties sacensībās, veidot pareizas, sacensību
prasībās reglamentētas ķermeņa proporcijas atbilstoši konkrētajai kategorijai (IFBB Rules for
Bodybuilding and Fitness, 2014).
Fitness kā uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība – organisma iedzimto un iegūto
morfoloģisko un funkcionālo īpašību kopums (Рогинский, 1963), spēja veikt ikdienas
aktivitātes bez pārlieku noguruma (Hoeger, 2013), kas ietver kardiorespiratoro darbspēju,
motoro gatavību (spēku, muskuļu izturību, lokanību) un ķermeņa kompozīciju (Caspersen
et al., 1985a).
Fitness kā veselīga dzīvesveida īstenošana – fiziskā kapitāla procesuālā
struktūrkomponenta investīcijas ķermenī rādītājs, kas ietver veselību veicinošu uzvedību un
paradumus un ietekmē fiziskā kapitāla rezultatīvā struktūrkomponenta ķermeņa maiņas
vērtība sociālajā vidē rādītāju – fizisko veselību (U.S. Department of Health and Human
Services, 1996; Malina, 2010; Паффенбаргер & Ольсен, 1999; Лисицкая, 2002; Howley &
Frenks, 1998; Kravitz & Robergs, 1993).
Labklājība – pozitīva dzīves uztvere un laba pašsajūta kā fiziskā veselība (Diener et al.,
1997; Veenhoven, 2008).
Sociālā interese – spēja interesēties par citiem cilvēkiem un piedalīties to dzīvē,
mijiedarbojoties ar tiem (Adler, 1932), veicinot sociālo piederību, mazinot bezpalīdzības
izjūtu un atrautību no sabiedrības (Richardson & Manaster, 2003).
Sociālā piederība – saistības izjūta (Deci & Ryan, 1991), cilvēku savstarpējo attiecību
uztvere konkrētajā sociālajā grupā vai vidē, izpratne par to, vai citi šajā grupā indivīdu ietver,
ciena un novērtē (Baumeister & Leary, 1995).
Vērtības – pārliecības, kas ir saistītas ar personas identitāti (Prentice, 2000), kalpo
cilvēkam kā kritērijs vai standarts, lai novērtētu dažādus notikumus vai cilvēkus (Rokeach,
1973) un kas balstās uz motivāciju (Schwartz & Bilsky, 1987).
Veselība – pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības dinamisks stāvoklis, nevis tikai
slimību vai fizisko defektu trūkums (Official Records of the World Health Organization,
1946), vērtība, ko objektīvi mēra (Culyer, 2014).
Veselīga dzīvesveida īstenošana – veselību veicinoša uzvedība un paradumi (WHO,
1998; Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980), kā veselīga uztura lietošana (Bailey et al., 2013;
Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980; WHO, 1998), veselību veicinošas fiziskās aktivitātes
(Hutson, 2012; Shilling, 1991; Ильинский, 1996; Bourdieu, 1980; WHO, 1998) un papildu
citas sociālās darb;ibas sabiedrībā (Shilling, 1991).
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